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Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach v zmysle ustanovenia § 4, odsek 5, písmeno a) bod 3
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Sekule (ďalej len „VZN“).
Čl. I
Účel nariadenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť pravidlá času predaja v obchode,
času prevádzky služieb pre právnické a fyzické osoby, podnikajúce v obci Sekule
v obchodnej činnosti a službách, ktoré sú povinné pri svojej podnikateľskej činnosti
dodržiavať.
Čl. II
Čas predaja v obchodoch a čas prevádzky služieb
1. Všeobecný čas predaja a všeobecný čas prevádzky služieb v prevádzkárňach obchodu
a služieb sa stanovuje od 5.00 hod. do 22.00 hod. V rámci tohto času si podnikateľský
subjekt stanoví prevádzkový čas pre každú prevádzku.
2. U pivární, pohostinstiev, kaviarní, barov, reštaurácií, herní a im na roveň postavených
zariadení, poskytujúcich pivo a alkoholické nápoje na predaj a k priamej konzumácii
prevádzková doba je :
 v nedeľu - štvrtok od 5.00 hod. do 23.00 hod.
 v piatok - sobotu od 5.00 hod do 3.00 hod. nasledujúceho dňa
 v deň pred dňom pracovného pokoja a štátom uznaných sviatkov od 5.00. hod.
do 3.00 hod. nasledujúceho dňa
 dňa 31.12. do 03.00 hod. nasledujúceho dňa
Čl. III
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním ustanovení Čl. II tohto VZN na území obce Sekule
vykonávajú:
 starosta obce Sekule
 poslanci obce Sekule
 poverení pracovníci Obecného úradu Sekule
Čl. IV
Sankcie
Za porušenie ustanovení Čl. II tohto nariadenia môže obec uložiť právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 €. Pokuta je príjmom
rozpočtu obce.

Čl. V
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Sekule toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo dňa
24.06.2020 uznesením č. 33/2020.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 09.07.2020.
3. Podľa tohto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty dňom jeho účinnosti.
4. Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2008 Obce Sekule o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sekule.
V Sekuliach, dňa 25.06.2020

Mgr. Adrian Krajčír
starosta obce

