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Obec Čakajovce, Obecné zastupiteľstvo v Čakajovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. i) , § 6 a § 
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Čakajovce

č. 2/2020

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Čakajovce

§1

Účel všeobecne záväzného nariadenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) určuje pravidlá času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území obce Čakajovce

2) VZN sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby -  podnikateľov, ktoré 
prevádzkujú na území obce Čakajovce prevádzky obchodu a služieb.

3) Obec vydáva toto nariadenie v záujme zachovania a dodržiavania verejného poriadku na 
území obce, v záujme zachovania, podpory a ochrany zdravých podmienok a zdravého 
spôsobu života obyvateľov obce s prihliadnutím na uspokojenie požiadaviek podnikateľov.

4) Toto nariadenie sa nevzťahuje na ambulantný predaj a predaj tovaru a poskytovanie 
služieb na príležitostných trhoch.

§ 2

Základné pojmy

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:

- prevádzkarňou -  účelovo určený priestor, v ktorom podnikateľ prevádzkuje svoju 
podnikateľskú činnosť za účelom predaja konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo 
konkrétneho druhu služieb podľa osobitného predpisu,

- podnikateľom je osoba, ktorá na základe podnikateľského oprávnenia podľa osobitného 
predpisu spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby,

- prevádzkovou dobou - časovo ohraničená časť dňa, kedy je prevádzkareň sprístupnená 
spotrebiteľom k predaju príslušnej obchodnej komodity alebo k poskytovaniu služieb,

- uzavretá spoločnosť -  skupina individuálne určených a pozvaných osôb zdržujúcich sa v 
prevádzkarni so súhlasom prevádzkovateľa za účelom ich účasti na rodinných a priateľských 
posedeniach (oslavy, svadby, promócie, kary) alebo firemných akciách (výročné konferencie, 
večierky, koncoročné posedenia) bez prístupu verejnosti,



- verejné kultúrne podujatie -  podujatie organizované v prevádzke prevádzkovateľa pre 
neurčitý počet osôb za účelom ich účasti na koncerte, hudobnej a tanečnej produkcii, 
tanečnej zábave a iných akciách v oblasti spoločenskej zábavy, ktorého podmienky konania 
a organizovania určuje osobitný predpis.

§3

Všeobecný prevádzkový čas

1) Všeobecný prevádzkový čas v prevádzkarňach obchodu a služieb je na území obce 
Čakajovce stanovený denne od 6.00 hod. do 22.00 hod.

2) V rámci časového rozpätia všeobecného prevádzkového času si prevádzkovateľ sám určí 
dobu, v ktorej bude prevádzku prevádzkovať.

§ 4

Povinnosti prevádzkovateľa

1) Prevádzkovateľ je povinný písomne ohlásiť Obecnému úradu v Čakajovciach prevádzkový 
čas, alebo zmenu prevádzkového času (príloha č. 1 tohto VZN) v súlade s ustanoveniami 
tohto VZN najneskôr 14 pracovných dní pred začatím činnosti prevádzkarne, resp. 
uvažovanej zmene prevádzkového času. Obecný úrad v Čakajovciach toto ohlásenie 
písomne potvrdí.

2) Prevádzkovateľ reštauračného a pohostinského zariadenia môže jednorazovo predĺžiť 
prevádzkový čas z dôvodu konania mimoriadneho a neverejného podujatia pre uzavretú 
spoločnosť do 06:00 hod.

3) Prevádzkovateľ je povinný doručiť Obecnému úradu v Čakajovciach písomné ohlásenie 
o jednorazovom predĺžení prevádzkového času ( príloha č. 2 tohto VZN ) najneskôr tri 
pracovné dni pred konaním takéhoto podujatia. V ohlásení je prevádzkovateľ povinný 
jednoznačne určiť dôvod jednorazového predĺženia času prevádzky.

4) Prevádzkovateľ reštauračného alebo pohostinského zariadenia môže z dôvodu konania 
verejného kultúrneho podujatia za splnenia podmienok podľa osobitného predpisu (zákon č. 
96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach) predĺžiť v dňoch piatok, sobota alebo v deň 
predchádzajúci dňu pracovného pokoja prevádzkový čas do 06:00 hod.

5) Prevádzkovateľ v prevádzkarni otvorenej v súlade s ustanoveniami tohto VZN je povinný 
po 22:00 hod. zabezpečiť dodržiavanie nočného pokoja a verejného poriadku tak, aby 
činnosťou prevádzkarne nebolo rušené blízke okolie.

6) Dočasné uzavretie prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný ohlásiť Obecnému úradu v 
Čakajovciach minimálne 24 hodín vopred, ak je prevádzkareň uzavretá dlhšie ako jeden deň.



Kontrolná činnosť a sankcie

§ 5

1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:

a) starosta obce

b) poslanci obecného zastupiteľstva

c) hlavný kontrolór obce

2) Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok. Na konanie o priestupku 
sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

§6

Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych 
predpisov.

2) Na tomto VZN obce Čakajovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Čakajovce 
dňa 10.12.2020 uznesením číslo 41/2020.

3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.


