
Obec Lúka na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov v y d á v a toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 

O určení pravidiel času predaja v obchodoch, na trhovisku, ambulantný 

predaj , v pohostinských prevádzkach   a času prevádzky služieb v obci 

Lúka 
 

 
Článok 1 

                                                                  Účel nariadenia 

 

Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) sa rozumie: 

  

1.  Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len ,,prevádzkový čas“) je   

časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej 

činnosti sprístupnená spotrebiteľom, t. j. v prevádzkarni sa v prospech spotrebiteľov 

vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby, v ktorej sa prevádzkuje živnosť; nie 

je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické 

zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.  

  

Článok 2 

Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

  

1. Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb sa určuje   

    v dňoch pondelok až nedeľa v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod, ak nie je  

    v odseku 3 tohto článku ustanovené inak.  

  

2. V rámci všeobecného prevádzkového času si podnikateľ sám stanoví prevádzkový čas    

    pre každú prevádzkareň. 

 

3. Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb sa odchylne od  

    odseku 1 tohto článku upravuje nasledovne v týchto prípadoch: 

    
a)  v období od 01. 06. do 31. 08. sa určuje čas predaja v pohostinských zariadeniach od 6:00 do 23:00  

b) v čase konania tanečnej zábavy, diskotéky alebo hudobnej produkcie v obci Lúka  

     sa v mieste jej  konania určuje čas pohostinského prípadne ambulantného  

     predaja do 04:00 h nasledujúceho dňa. 

  
                                                                                

 

Článok  3 

Sankčné opatrenia 

 

1. V prípade porušenia tohto VZN obec uloží právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu  



    do výšky 6 638,-€ v súlade s § 27b ods. 1,2 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení  

    neskorších predpisov  

 

Článok  4 

Záverečné ustanovenia 

  

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Lúka bolo schválené Obecným zastupiteľstvom     

      v Lúke  dňa 24.06.2021, uznesením č. 29/2021 

  

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej  

tabuli obce, t. j. 21.07.2021 

 

3. Týmto VZN č. 2/2021 sa ruší VZN č. 3/2020 

 

    

 V Lúke, 24.06.2021 

                                                       ................................. 

                                                                                                       Ing. Marian Haluza 

                                                                                                           starosta obce 

 

 


