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             Všeobecne záväzné nariadenie   

Číslo: 6/2021 

       

                        Obec Valaská   

Výtlačok č.: 1 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská  podľa § 4 ods. 3 písm. i) a podľa § 6 ods. 1  a podľa § 11 

ods. 4 písm. g) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

v y d á v a : 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb v prevádzkarňach zriadených na území obce Valaská 

 

Návrh VZN:    -     vyvesený na úradnej tabuli obce  

dňa 
29.11.2021 

 Návrh VZN:     -  zverejnený na elektronickej úradnej 

tabuli obce dňa:  
29.11.2021 

 Zverejnený na webovom sídle obce  dňa :    29.11.2021 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN 

 do (včítane):  
09.12.2021 

Doručené pripomienky (počet) :    0 

Pripomienky zasielať:  

- písomne na adresu Obecný úrad  

Valaská, Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská  

- ústne do zápisnice na Obecnom  

úrade vo Valaskej  

- elektronicky  na  adresu:  

prednosta@valaska.sk  

  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené 

dňa:  
 10. 12. 2021 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené 

poslancom dňa:   
 10. 12. 2021 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v   

.......................dňa ................  pod č. :  .............  
 15. 12. 2021, uznesením č. 108/2021  

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa :    16. 12. 2021 

VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa :     

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce:  

od .................... do ................  
 16. 12. 2021 

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa:  16. 12. 2021 

 

Účinnosť nadobúda dňa 1. 1. 2022 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb v prevádzkarňach zriadených na území obce Valaská  

 

1. ČASŤ  

Úvodné ustanovenia  

§ 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia  

1.) Toto VZN určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

v prevádzkarňach zriadených na území obce Valaská, v ktorých vykonávajú 

podnikateľskú činnosť právnické a fyzické osoby podľa osobitných predpisov. 1 

 

2.) Toto  VZN sa nevzťahuje na tie prevádzkarne, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje  

iný orgán ako obec podľa osobitných predpisov. 2 

 

§ 2  

Vymedzenie pojmov  

1) Podnikateľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie:  

a) osoba zapísaná v obchodnom registri3 

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia4  

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa    

    osobitných predpisov5  

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná podľa  

    evidencie osobitného predpisu6  

 

2) Prevádzkarňou sa pre účely tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa 

uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť spočívajúca v predaji tovaru a poskytovania 

služieb, a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľmi. 

 

3) Prevádzkovateľ prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva 

podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb  

 

4) Spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba , ktorá nakupuje výrobky alebo využíva 

služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, pre 

potreby firmy právnickej osoby. 

 

 
1 Zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)  
2 Zákon č. 362/2011 Z.z o liekoch a zdravotníckych pomôckach , zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti 
3 § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
4 § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
5 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  
6 Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov  
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5) Obytné územie sú plochy s prevládajúcou funkciu bývania, ktoré sú určené pre bytové 

domy a rodinné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, 

stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské 

ihriská. 

 

6) Prevádzky nachádzajúce sa mimo obytného územia sú prevádzky nachádzajúce sa 

na území obce (plochách) s prevládajúcou funkciou obchodu a služieb. (lokalita 

Piesok, Mierová ulica)  

 

7) Nebytové priestory priamo priľahlé so stavbami určenými na bývanie sú priestory 

v akomkoľvek objekte, ktorý je stavebne spojený minimálne jednou spoločnou stenou  

so stavbou určenou na bývanie. 

 

8) Všeobecný prevádzkový čas je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je  

prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom za účelom predaja tovaru alebo poskytovania 

služieb.  

 

9) Osobitný prevádzkový čas je časové rozpätie, kedy je vykonávaná podnikateľská 

činnosť nad rámec všeobecného prevádzkového času. 

 

10) Uzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje v prevádzke na 

základe pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby, pričom nejde 

o verejne prístupnú akciu. 

 

11) Verejné kultúrne podujatie je podujatie pre individuálne neurčených divákov 

(koncerty, hudobné a tanečné podujatia, zábavy...). 

 

12) Prevádzka spoločensko – zábavného charakteru je prevádzka spojená s hudobnou 

produkciou (diskotéka, tanečná zábava, spoločenské posedenia). 

 

13) Ubytovacie zariadenie je budova alebo priestor, kde sa celoročne poskytuje za úhradu 

prechodné ubytovanie a s ním spojené služby.7 

 

14)  Pohostinská činnosť sa rozumie príprava jedál a nápojov, kde sa spotrebiteľovi   

 podávajú na  priamu konzumáciu na mieste: 8 

a) nealkoholické a priemyselne vyrábané mliečne nápoje, koktaily, pivo, víno, 

destiláty,  

b) zmrzlina, ak sa pri jej príprave používajú priemyselne pripravované koncentráty 

a mrazené krémy,  

c) tepelne rýchlo upravované mäsové výrobky a obvyklé prílohy,  

d) jedlá, nápoje a polotovary ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach do 

10 lôžok,  

 
7 §2 pís. a) vyhlášky č. 277/2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich 
zaraďovaní do kategórií a tried, ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce 
ubytovanie a sním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku  
8 Zákon č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).  
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         Pohostinskou činnosťou nie je ani predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného   

vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva 

viac ako 4 mesiace v roku. 

 

15) Letná terasa je sezónne rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného, 

kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru pred prevádzkarňami, ktoré 

je súčasťou prevádzkarne.  

 

16) Kontrolný orgán môže byť – osoba, resp. osoby poverené starostom obce, hlavný 

kontrolór obce. 

 

II.ČASŤ  

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce  

§ 3 

Prevádzkový čas  

1) Prevádzkový čas sa na území obce Valaská určuje nasledovne:  

 

a) všeobecný prevádzkový čas v prevádzkach obchodu a služieb v časovom   

    rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod.  

 

b) osobitný prevádzkový čas: časovo neobmedzený  

• v prevádzkach poskytujúcich služby ubytovacích zariadení  

• v obchodných domoch typu supermarket a hypermarket najdlhšie po dobu 7 

dní pred začiatkom vianočných sviatkov  

• mimo obytného územia v prevádzkarni poskytujúcej pohostinské služby počas 

konania akcie verejného kultúrneho podujatia  

c) osobitný prevádzkový čas v prevádzkach predaja periodickej, neperiodickej             

tlače a tlačovín (PNS) v časovom rozmedzí od 05.00 hod. do 20.00 hod. 

d) osobitný prevádzkový čas v prevádzkach, ktoré sú umiestnené v nebytových 

priestoroch, ktoré sa nachádzajú priamo v stavbe bytového domu:  

     pondelok až štvrtok, nedeľa v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod.  

     piatok, sobota v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 24.00 hod.  

e) osobitný prevádzkový čas v prevádzkach poskytujúcich reštauračné  

a pohostinské služby, ktoré sa nachádzajú v obytnom území, ale nie sú 

v nebytových priestoroch priamo v stavbe bytového domu alebo v nebytových 

priestoroch priamo priľahlých so stavbami na bývanie: 

    pondelok až štvrtok, nedeľa v časovom rozmedzí od 08.00 hod. do 22.00 hod.  

    piatok, sobota v časovom rozmedzí od 08.00 hod. do 24.00 hod.  
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f) osobitný prevádzkový čas v prevádzkach poskytujúcich reštauračné a pohostinské 

služby a v prevádzkach, ktoré organizujú diskotéky, tanečné zábavy, spoločenské 

posedenia s hudbou, ktoré sa nachádzajú mimo obytného územia:  

     pondelok až štvrtok, nedeľa v časovom rozmedzí od 08.00 hod. do 23.00 hod.  

     piatok, sobota v časovom rozmedzí od 08.00 hod. do 05.00 hod.  

g) osobitný prevádzkový čas v prevádzkach poskytujúcich reštauračné a pohostinské 

služby a v prevádzkach, ktoré organizujú diskotéky, tanečné zábavy, spoločenské 

posedenia s hudbou dňa 31. decembra príslušného kalendárneho roka 

od 06.00 hod. do 24.00 hod. a dňa 01. januára od 00.00 hod. do 05.00 hod.  

h)  osobitný prevádzkový čas prevádzok spoločensko- zábavného charakteru, 

ktoré sa nachádzajú mimo obytného územia, v piatok a v sobotu v čase od 17.00 

hod. do 05.00 hod.  

i)   osobitný prevádzkový čas na letných terasách zriaďovaných  a prevádzkovaných 

na území obce na verejných priestranstvách pri prevádzkach alebo na súkromných 

pozemkoch patriacich k prevádzke a ktoré sa nachádzajú v obytnom území 

v prevádzkach podľa písm. d) od 06.00 hod. do 22.00 hod. a v prevádzkach 

podľa písm. f) od 08.00 hod. do 23.00 hod.  

j) osobitný prevádzkový čas na letných terasách zriaďovaných a prevádzkovaných 

na území obce na verejných priestranstvách pri prevádzkach a na súkromných 

pozemkoch patriacich k prevádzke a ktoré sa nachádzajú mimo obytného územia 

od 08.00 hod. do 24.00 hod.  

k) osobitný prevádzkový čas v prevádzkach poskytujúcich reštauračné a pohostinské 

služby pre neverejné spoločenské akcie s uzavretou spoločnosťou, okrem 

prevádzok podľa písm. d) je prevádzková doba:  

    pondelok až štvrtok, nedeľa v časovom rozmedzí od 10.00 hod. do 24.00 hod.  

    piatok, sobota v časovom rozmedzí od 10.00 hod. do 05.00 hod.  

 

§ 4 

Ohlásenie prevádzkového času  

 

1) Prevádzkovateľ si v súlade ustanoveniami tohto nariadenia sám navrhne a potom 

obec vydá potvrdenie na prevádzkový čas prevádzkarne, keď sa obec s návrhom 

stotožní.  

 

2) Pre potreby evidencie prevádzkarní na území obce a v záujme vzájomnej spolupráce 

podnikateľov, spotrebiteľov a obce, podnikateľ alebo prevádzkovateľ prevádzkarne 

písomne ohlási obci Valaská určenie prevádzkového času svojej prevádzkarne 

najneskôr v deň začatia činnosti prevádzkarne  

 

3) V písomnom oznámení podľa § 4 ods. 2 tohto nariadenia uvedie prevádzkovateľ tieto 

údaje:  

a) obchodné meno, IČO, sídlo spoločnosti (právnická osoba) alebo miesto podnikania    

    (fyzická osoba)  
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b) názov a adresa prevádzkarne, telefonický kontakt 

c) sortimentné zameranie 

d) prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa   

e) samostatne čas prevádzkovania vonkajšieho sedenia (terasy, letné sedenia a pod.)  

d) deň začatia činnosti prevádzkarne 

             Vzor oznámenia tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.  

4) Obec Valaská vydá prevádzkovateľovi písomné potvrdenie o podaní ohlásenia 

prevádzkovej doby. Podnikateľ, resp. prevádzkovateľ prevádzkarne sa na požiadanie 

osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu tohto nariadenia, preukáže písomným 

potvrdením o ohlásení prevádzkového času vydaným obcou Valaská.  

 

5) Prevádzkovateľ na vhodnom viditeľnom mieste prevádzkarne uvedie9 : 

a) obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania 

b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne  

c) prevádzkový čas pre spotrebiteľa  

d) kategóriu a triedu ubytovacieho zariadenia  

 

6) Zmenu prevádzkového času prevádzkovateľ oznámi obci Valaská najneskôr deň pred 

plánovanou zmenou prevádzkového času.  

 

7) Prevádzkovateľ dbá o to, aby prevádzkovaním a činnosťou  svojej prevádzky predaja 

alebo služieb nedochádzalo k narušovaniu verejného poriadku, predovšetkým: 

  

a) aby bol dodržiavaný prevádzkový čas prevádzkarne, určený podľa § 3 tohto   

    nariadenia  

b) aby nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného poriadku  

c) prispôsobením činnosti prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po ukončení určeného   

    prevádzkového času nezdržiavali v prevádzkarni  

 

8) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby ohlásenie prevádzkového času a potvrdenie o tejto 

skutočnosti podľa § 4 tohto nariadenia boli v prevádzkarni prístupné kontrolným 

orgánom k nahliadnutiu. 

 

9) Prevádzkovateľ pri organizovaní neverejnej spoločenskej akcie podľa § 2 písm. 10 

tohto nariadenia označí prevádzkareň pri vstupe viditeľným oznámením : UZAVRETÁ 

SPOLOČNOSŤ, prevádzkový čas od – do.  

 

10) Prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky oprávneným kontrolným orgánom pri 

konaní spoločenskej akcie podľa predchádzajúceho bodu. 

 

 

 

 

 
9 § 15 ods. 1 Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov  
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§ 5 

Dočasné uzavretie prevádzky  

 

1) Pri dočasnom uzatvorení prevádzkarne podnikateľ alebo prevádzkovateľ uvedie na 

mieste, kde je uvedený prevádzkový čas pre spotrebiteľa, začiatok a koniec dočasného 

uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred jej dočasným uzatvorením za 

predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako 1 deň.10  

 

2) Dočasné uzavretie prevádzkarne (najdlhšie po dobu 3 mesiacov) podnikateľ alebo 

prevádzkovateľ písomne oznámi obci najneskôr v deň uzatvorenia prevádzkarne.  

 

3) V písomnom oznámení o dočasnom uzavretí prevádzkarne uvedie predovšetkým tieto 

údaje:  

a) obchodné meno, sídlo spoločnosti, miesto podnikania 

b) názov a adresu prevádzkarne 

c) zodpovedného vedúceho prevádzkarne  

d) termín (obdobie od-do) a dôvod uzavretia prevádzkarne.  

Obec Valaská potvrdí prevádzkovateľovi prevzatie písomného oznámenia o podaní ohlásenia 

dočasného uzavretia prevádzkarne.  

Vzor oznámenia tvorí prílohu č.2 tohto VZN.  

 

§ 6 

Zrušenie prevádzkarne  

 

O zrušení prevádzkarne prevádzkovateľ písomne informuje Obec Valaskú, ktorá je povinná na 

požiadanie poskytnúť informácie o zrušení prevádzky spotrebiteľovi.11  

Obec Valaská potvrdí podnikateľovi alebo prevádzkovateľovi prevzatie písomného oznámenia 

o podaní ohlásenia zrušenia prevádzkarne.  

Vzor oznámenia tvorí prílohu č. 3 tohto VZN.  

 

§ 7 

Kontrola a sankcie  

 

1.) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:  

 

a) zamestnanci obecného úradu na základe písomného poverenia starostom obce  

b) príslušníci policajného zboru SR  

 

 
10 § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov  
11 § 15 ods. 4, posledná veta zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  
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2.) Kontrolný orgán v prípade zistenia porušenia pravidiel ustanovených týmto nariadením 

vyzve prevádzkovateľa, aby upustil od konania, ktoré ohrozuje alebo narúša verejný 

poriadok v obci.  

 

3.) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže byť prevádzkovateľ postihnutý podľa 

osobitného zákona uložením pokuty do výšky 33,- eur. 

 

4.) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto 

nariadenie môže starosta obce podľa osobitého zákona uložiť pokutu do výšky 6.638,- 

eur. 

III. ČASŤ 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia  

§  8 

Spoločné a prechodné ustanovenia  

 

1.) Rozhodnutia obce o predĺžení prevádzkového času, vydané pred účinnosťou tohto 

nariadenia podľa doterajšej právnej úpravy, strácajú platnosť dňom určenia 

prevádzkovej doby tohto nariadenia.  

 

2.) Prevádzkovatelia prevádzkarní, ktorí mali prevádzkový čas určený podľa doterajších 

predpisov písomne ohlásia obci Valaská najneskôr do 30. januára 2022 určenie 

prevádzkovej doby svojej prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.   

 

§ 9 

Záverečné ustanovenia  

 

1.) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti podnikateľov, vyplývajúce 

z iných právnych predpisov, vrátane VZN obce, súvisiacich s činnosťou prevádzkarní 

obchodu a služieb.12  

§ 10 

Účinnosť 

 

1.) Toto VZN nadobúda účinnosť 1. 1. 2022. 

 

V obci Valaská, dňa 16. 12. 2021 

 

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

       Mgr. Peter Jenča 

   Starosta obce Valaská  
Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 16. 12. 2021 

Na webovom sídle obce dňa: 16. 12. 2021 

Zvesené dňa: 

 

 
12 § 15 zákona č. 250/1997 Zb. o ochrane spotrebiteľov  
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Príloha č. 1 k VZN č. 6/2021  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

v prevádzkarňach zriadených na území obce Valaská  

 

Ohlasovateľ:   ............................................................................................................................. 

IČO: ............................................................................................................................................. 

                                                                                                               Obecný úrad valaská  

                                                                                                               Námestie 1. mája 460/8 

                                                                                                               976 46 Valaská 

                                                                                                           Vo Valaskej, dňa .............. 

Vec.:  

OHLÁSENIE PREVÁDZKOVÉHO ČASU  

Obchodné meno: ........................................................................  IČO:.........................................  

Sídlo spoločnosti: .......................................................................................................................... 

Názov prevádzkarne: ................................................................................................................... 

Adresa prevádzkarne...................................................................................................................... 

Sortiment predaja/služieb: ............................................................................................................. 

Telefonický kontakt: ...................................................................................................................... 

Prevádzkový čas:  

Pondelok: od................hod.                do ..................hod. 

Utorok: od................hod.                do...................hod.  

Streda: od................hod.                do...................hod. 

Štvrtok:                  od................hod.                do...................hod.  

Piatok: od................hod.                do...................hod. 

Sobota: od................hod.                do...................hod. 

Nedeľa: od................hod.                do...................hod. 

Obedňajšia prestávka:    Od..................hod        do ........................hod.  

Deň začatia činnosti prevádzkarne: ....................................................... 

Letná terasa:                   Od......................hod.  do .........................hod.  

Deň začatia činnosti prevádzkarne: .......................................................... 

 

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

                                                                                                                    Pečiatka, podpis prevádzkarne  
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Príloha č. 2 k VZN č.6/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

v prevádzkarňach zriadených na území obce Valaská 

Ohlasovateľ:   ............................................................................................................................. 

IČO: ............................................................................................................................................. 

                                                                                                               Obecný úrad valaská  

                                                                                                               Námestie 1. mája 460/8 

                                                                                                               976 46 Valaská 

                                                                                                           Vo Valaskej, dňa .............. 

Vec.:  

OZNÁMENIE O DOČASNOM UZATVORENÍ PREVÁDZKARNE 

Obchodné meno: ........................................................................  IČO:.........................................  

Sídlo spoločnosti: ......................................................................................................................... 

Názov prevádzkarne: .................................................................................................................. 

Adresa prevádzkarne..................................................................................................................... 

Zodpovedný vedúci prevádzkarne................................................................................................. 

Termín uzavretia prevádzkarne:..................................................................................................... 

Dôvod uzavretia prevádzkarne:...................................................................................................... 

 

 

 

 

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

                                                                                                                   Pečiatka, podpis ohlasovateľa  

 

Obecný úrad Valaská potvrdzuje prijatie oznámenia o dočasnom uzatvorení prevádzky dňa: ................... 

 

 

 

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

                                                                                                                  Pečiatka, podpis za obecný úrad 
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Príloha č. 3 k VZN č. 6/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

v prevádzkarňach zriadených na území obce Valaská 

Ohlasovateľ:   ............................................................................................................................. 

IČO: ............................................................................................................................................. 

                                                                                                               Obecný úrad valaská  

                                                                                                               Námestie 1. mája 460/8 

                                                                                                               976 46 Valaská 

                                                                                                           Vo Valaskej, dňa .............. 

Vec.:  

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ PREVÁDZKARNE 

Názov prevádzkarne: .................................................................................................................. 

Adresa prevádzkarne..................................................................................................................... 

Sortiment predaja/služieb: ............................................................................................................ 

Dátum zrušenia prevádzkarne:....................................................................................................... 

 

Povinnosť vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom a uplatnenia reklamácie:  

 

Zodpovedná osoba: ......................................................................................................................... 

Telefonický kontakt: ........................................................................................................................ 

Adresa, kde možno uplatniť reklamáciu: ........................................................................................ 

 

 

 

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

                                                                                                                     Pečiatka, podpis ohlasovateľa  

 

Obecný úrad Valaská potvrdzuje prijatie oznámenia o zrušení prevádzky dňa: ................... 

 

 

 

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

                                                                                                                  Pečiatka, podpis za obecný úrad 


