
 
 
 
 
 
 
 
           VŠEOBECNÉ  ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE  OBCE  STARÁ   MYJAVA 
 
                                                                 č. 1/2021 
 
 
           O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na  území obce                                                                     

                                                              Stará Myjava 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Dátum účinnosti od: 15.4.2021 

Vypracovali: Zuzana Klimková, Zdenka Lačoková 

Schválilo: Obecné zastupiteľstvo  v Starej  Myjave, uznesenie č. 110/2021 zo dňa 25.3.2021  



Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave v zmysle § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva  

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje v súlade s platnou právnou úpravou pravidlá 
času predaja v obchode, času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov 
a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Stará Myjava tak, aby mohli byť 
uspokojené potreby obyvateľov i požiadavky podnikateľov. 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na prevádzkovanie zmluvnej osobnej 
a nákladnej dopravy a autobusovej dopravy. 
 
 

Článok 2 

Bežne určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

1) V obchodných prevádzkach potravinárskeho charakteru, v prevádzkach so spotrebným, 
priemyselným alebo drobným tovarom, v lekárni a v prevádzkach poskytujúcich služby 
prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania obec Stará Myjava určuje čas 
predaja denne v rozpätí od 6.00 hod. do 22.00 hod. 

2) V Prevádzkach služieb určuje Obec Stará Myjava čas prevádzky služieb denne v rozpätí 
od 6.00 hod. do 22.00 hod. 

 

Článok 3 

Osobitné určenie času prevádzky služieb 

1) Prevádzkový čas v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné služby, stravovacie 
služby, v prevádzkach poskytujúcich rýchle občerstvenie je: 
a) Pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa v rozpätí od 06.00 hod. do 22.00 hod., 
b) Piatok a sobota je určený v rozpätí od 06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa. 

2) Prevádzkový čas v prevádzkarňach uvedených v ods. 1 tohto článku, ktoré majú 
zriadené sezónne exteriérové priestory na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb 
(terasy) je pre časť takto využívanej prevádzkarne určený v dňoch:  
a) Pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa v rozpätí od 07.00 hod. do 22.00 hod., 
b) Piatok a sobota je určený v rozpätí od 07.00 hod. do 23.00 hod. 

3) Rozpätie prevádzkovej doby služieb športových zariadení sa určuje v dňoch pondelok 
až nedeľa od 06.00 hod. do 24.00 hod. 

4) Prevádzková doba všetkých reštauračných a pohostinských prevádzok na území obce zo 
dňa 31.12. príslušného kalendárneho roku na 01.01. nasledujúceho roku je 
neobmedzená. 



 
 

Článok 4 
Osobitné ustanovenia 

 
1) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce 

Stará Myjava sú oprávnené určiť svoj čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb 
len v rámci rozmedzia určeného týmto všeobecne záväzným nariadením pre 
príslušný druh obchodu resp. služby 
 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 
2) Na tomto VZN obce Stará Myjava sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Starej 

Myjave dňa 25.3.2021 uznesením č. 110/2021 
3) Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na www. stránke 

obce Stará Myjava na pripomienkovanie občanom dňa 01.03.2021 a zvesený dňa 
16.3.2021 

4) VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
obce Stará Myjava bolo vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na www. 
stránke obce Stará Myjava dňa 31.3.2021 

5) VZN o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území 
obce Stará Myjava nadobúda účinnosť dňa 15.4.2021 

 

 

 

Stará Myjava dňa 24.02.2021 

 

                                                                                   Pavol Kováč 

                                                                                  Starosta obce 

 

 

 



  


