Obecné zastupiteľstvo v Stráňavách podľa § 4 ods. 3 písm. d) a i), § 6 a §
11ods. 4 písm. g) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a čl. 68 Ústavy Slovesnej republiky v platnom znení
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE STRÁŇAVY č. 16/2011
O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODOCH A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB
§1
Úvodné ustanovenia
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb, zábavy a hier na území Obce Stráňavy.
2/ Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby –
podnikateľov, ktoré prevádzkujú na území obce Stráňavy prevádzkarne obchodu a
služieb. 1/
§2
Základné pojmy
1/ Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
2/ Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri 2/, osoba podnikajúca na
základe živnostenského oprávnenia 3/, osoba podnikajúca na základe iného ako
živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Podnikateľom pre účely tohto
VZN je najmä osoba, ktorá spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje
služby.
3/ Prevádzkarňou, prevádzkou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť
ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú
zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených osobitným
zákonom. Za prevádzkareň, prevádzku sa považuje najmä nebytový priestor, predajné
zariadenie, stavba resp. pozemok, na ktorý bolo dotknutým orgánom /príslušným
stavebným úradom/ vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a
služby, príp. na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh
služieb podľa osobitného predpisu.
4/ Prevádzkovou dobou sa rozumie čas, kedy je prevádzka sprístupnená spotrebiteľom
k predaju príslušnej obchodnej komodity alebo k poskytovaniu služieb, zábavy a hier.
5/ Nočným pokojom je čas od 22.00 hod. do 06.00 hod. Je to časový úsek dňa, ktorý
je určený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce
v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských
vzťahov.
6/ Rušenie nočného pokoja je šírenie nadmerného hluku a vibrácii v nočnom čase.
7/ Deťmi a mládežou sa pre účely tohto VZN rozumejú osoby do 18 roku veku života.

8/ Uzavretou spoločnosťou sa pre účely tohto VZN rozumie : neverejná akcia, ktorej
návštevníci sú individuálne určení a teda akcia nie je verejnosti prístupná, to znamená,
že je to skupina ľudí, zdržujúcich sa v prevádzkarni na základe pozvánok a klubových
kariet, rodinné, firemné akcie a pod.
§3
Povinnosti prevádzkovateľa
1/ Každý predávajúci /poskytovateľ služieb/ je povinný prevádzkareň zvonku
viditeľne označiť svojim obchodným menom tak, ako ho má zapísané v Obchodnom
registri alebo v inom príslušnom registri.
2/ Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené :
a/ obchodné meno a sídlo
b/ meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne
c/ prevádzková doba určená pre spotrebiteľa
d/ kategória a trieda pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení
e/ v prípade uzavretej spoločnosti, vhodne umiestnený oznam o neverejnej akcii
/uzavretá spoločnosť/
3/ Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je
uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia a to najneskôr do 24
hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude
uzavretá dlhšie ako jeden deň.
4/ Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný písomne o tejto skutočnosti
informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne obec.
5/ Povinnosť prevádzkovateľa a usporiadateľa diskotéky
Prevádzkovateľ a usporiadateľ diskotéky je povinný:

/tanečnej

zábavy/.

a/ hudobnú produkciu ukončiť 30 minút pred uzavretím prevádzky,
b/dodržať kapacitu zariadenia v ktorom prevádzkuje diskotéku (tanečnú zábavu).
6/ Vstup do prevádzky /zariadenia/ po 21.00 hod., kde sa koná diskotéka /tanečná
zábava/ a podávajú sa tam alkoholické nápoje, je možný osobám mladším ako 15 rokov
fyzického veku, len v sprievode zákonného zástupcu.(rodičia, súdom ustanovený
zástupca-opatrovník).

§4
Určenie prevádzkovej doby
1/ Obec Stráňavy pre usmerňovanie podnikateľskej činnosti na svojom území, pre riadne
zásobovanie, pre ochranu svojich záujmov a záujmov obyvateľstva, určuje prevádzkovú
dobu v prevádzkach obchodu a služieb.
2/ Pri určovaní prevádzkovej doby obec vychádzala z maximálne pružnej doby, aby boli
uspokojené potreby obyvateľov obce a požiadavky podnikateľov a preto stanovuje
všeobecnú prevádzkovú dobu v dňoch pondelok – nedeľa. Všeobecný prevádzkový čas
a čas predaja v prevádzkach obchodu a služieb na území obce Stráňavy sa
stanovuje v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod. Prevádzkový čas sa ďalej
určuje:
a/ v obchodných prevádzkach a v prevádzkach služieb s predajom a podávaním alebo
bez predaja a podávania alkoholu v časovom rozmedzí
-

od 06.00 hod. do 22.00 hod. v dňoch nedeľa – štvrtok,
od 06.00 hod. do 24.00 hod. v dňoch piatok, sobota.

b/ v prevádzkach ubytovacích služieb – bez obmedzenia,
c/ prevádzkový čas na neverejných akciách /podujatiach/ pre uzavretú spoločnosť
/svadba, životné jubileum, firemné a rodinné akcie, promócie, stužková a pod. .... / je
neobmedzený.
d/ Prevádzkový čas v prevádzkach služieb, ktoré organizujú diskotéky /tanečné zábavy/
sa stanovuje max. do 04.00 hod. nasledujúceho kalendárneho dňa, a to v dňoch z
piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu.
f/ Prevádzkový čas v prevádzkach služieb, ktoré organizujú diskotéky (tanečné
zábavy) sa určuje max. do 22.00 hod. v tých prípadoch, kde sa prevádzkovateľ
dopustí porušenia tohto VZN počas platnosti a účinnosti tohto VZN. Porušenia
tohto VZN sa dopustí prevádzkovateľ nedodržaním alebo porušením ktoréhokoľvek z jeho
ustanovení vzťahujúcich sa na povinnosť prevádzkovateľa,
g/ prevádzkový čas v prevádzkach s letnými terasami je stanovený vo VZN č.17/2011
o verejnom poriadku.
3/ Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území obce sa zo dňa
31.12. príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka určuje
ako neobmedzená.
4/ Prevádzková doba v obchodných prevádzkach a v prevádzkach služieb v dňoch
pripadajúcich na sviatky: Veľký piatok, 15. septembra, 1. a 2. novembra, 24. a 25.
decembra sa určuje od 06.00 hod. do 22.00 hod.
5/ Prevádzky otvorené po 22.00 hod. sú povinné dodržiavať nočný pokoj a verejný
poriadok.
6/ V prípade jednorazového predĺženia prevádzkovej doby pri iných mimoriadnych
akciách ako je uvedené v tomto VZN rozhoduje na základe žiadosti starosta obce.

§5
Kontrola a sankcie
1/ Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať
starosta obce, starostom poverení zamestnanci Obce Očová, komisia OZ pre financie,
správu obecného majetku a podnikateľských aktivít, poslanci OZ, hlavný kontrolór obce.
2/ Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Za porušenie tohto
VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a
doplnkov uložiť správnym orgánom v blokovom konaní pokutu vo výške 33 EUR.
3/ Starosta obce môže v zmysle § 13 ods. 9 písm. a/ a b/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6.638 EUR, ak táto poruší
nariadenie obce. Pri ukladaní pokút sa postupuje v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov.
§6
Záverečné ustanovenie
1/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stráňavy č.16/2012 o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území Obce Stráňavy bolo vyvesené na
pripomienkovanie občanom dňa .................... .
2/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stráňavy č.16/2012 o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území Obce Stránavy bolo schválené Uznesením č.
......../2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stráňavách, konaného dňa
.................2011.
3/ Všetky rozhodnutia vydané Obcou Stráňavy ako i individuálne právne akty pre
jednotlivé prevádzky o určení prevádzkovej doby do účinnosti tohto VZN sa týmto
nariadením rušia.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stráňavy č.16/2011 nadobúda účinnosť dňom
..................... 2011
V Stráňavách dňa .................. 2011

Ing. Papán Jozef v.r.
starosta obce
Poznámka
1/ zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákon č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v platnom znení
2/ § 24 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
3/ § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

