
Mesto Pezinok 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 5/2019, 

ktorým sa mení a dopÍňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017 o určení pravidiel času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 1/2018 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

na základe ustanovenia § 6 ods. 1 s poukazom na § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa dňa 27.06.2019 uznieslo 

na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 5/2019 (ďalej len „VZN č. 5/2019"), 
ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Pezinok v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 
(ďalej len „VZN č. 9/2017") 

§1
Úvodné ustanovenia 

Účelom tohto VZN č. 5/2019 je zapracovanie zmien a doplnkov do VZN č. 9/2017. 

§2
Predmet úpravy VZN č. 5/2019 

1. V§ 3 odsek 1 VZN č. 9/2017 na konci dopÍňa veta, ktorá znie:
„Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb v Zóne I. v
centra mesta a v Zóne II. v centra mesta v čase od 15. júna do 15. septembra príslušného
kalendárneho roka sa stanovuje v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 24.00 hod, ak nie je
v tomto článku ustanovený dlhší maximálny prevádzkový čas.".

§3
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Návrh tohto VZN č. 5/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese
mesta Pezinok (www.pezinok.sk) v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Toto VZN č. 5/2019 nadobúda platnosť a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej
tabuli Mesta.

3. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN č. 5/2019 prístupné na
Mestskom úrade v Pezinku.

Vyvesené dňa: {" � f 7 
Pečiatka a podpis: 
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Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: Ing. arch. Igor Hianik 
primátor Mesta Pezinok 
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