OBEC

H LA D O V K A

VŠEOBECNE ZÁV ÄZNÉ NARIADENIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HLADOVKA
Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písmena h) a i) zákona
369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a

Všeobecné záväzné nariadenie obce H L A D O V K A

č. 6/2008
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce H L A D O V K A
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1.Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje v súlade s § 4 ods. 3 písmena h) a i)
zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov prevádzkový čas a čas predaja
v prevádzkárňach podnikateľov, ktorí podnikajú na území obce Hladovka (ďalej len Obce), okrem
prevádzkového času trhovísk.
Čl.2
Rozsah pôsobnosti
Toto VZN sa týka podnikateľov, ktorí získali oprávnenie podnikať na základe zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona
č. 513/1991 Zb. – obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Čl.3
Čas predaja a poskytovania služieb
1. Prevádzkový čas v prevádzkarni obchodu a služieb obec povoľuje, prípadne mení v súlade
s miestnymi a regionálnymi záujmami tak, aby boli uspokojené potreby obyvateľov obce
2. Všeobecný prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkárňach obchodu a služieb na území obce
sa stanovuje od 6.00h do 22.00h.
3. Na území obce podnikateľský subjekt môže meniť čas podnikania v prevádzkárni až po vydaní
kladného záväzného stanoviska obce k prevádzkovému času a rozhodnutia stavebného úradu,
ak je potrebné za týchto podmienok:
a) Podnikateľ, ktorý bude vykonávať obchodnú činnosť a poskytovať služby v prevádzkarni
a území obce, musí požiadať obec o povolenie prevádzkového času. Zmenu prevádzkového
času môže uskutočniť iba so súhlasom obce a na základe žiadosti.
b) Na základe žiadosti podnikateľa obec povolí prevádzkový čas v súlade s týmto VZN tak, aby
zodpovedal miestnym podmienkam a platným predpisom. Podnikateľ nemôže meniť
prevádzkový čas bez súhlasu obce.

c) Pokiaľ podnikateľ nepredloží návrh prevádzkového času, obec mu určí prevádzkový čas
v súlade s týmto VZN.
d) Povolený prevádzkový čas môže obec meniť prípadne upravovať aj bez podnetu podnikateľa,
pokiaľ sú oprávnené požiadavky občanov, prípadne príslušnej časti obce.
e) Žiadosť o jednorázové predĺženie prevádzkového času z dôvodu konania spoločenských akcií
( svadby, večierky, životné jubilea) v prevádzke je potrebné predložiť obci minimálne tri dni
pred konaním akcie. V prípade nesúhlasu obec vydá bezodkladne záväzné stanovisko.
f) Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v pohostinstvách a v bare
prispôsobiť činnosť tak, aby sa hostia nezdržiavali po záverečných hodinách.
Čl.4
Vydávanie záväzných stanovísk obce o povolení času predaja v obchode a času prevádzky
služieb
1. Obec povoľuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v prevádzkárňach podnikateľov
na území obce záväzným stanoviskom.
2. O povolenie času predaja alebo prevádzkového času prevádzkárne na predpísanom tlačive.
3. Písomná žiadosť musí obsahovať tieto údaje:
• Obchodné meno
• Sídlo (právnická osoba), bydlisko (fyzická osoba)
• Názov a adresu prevádzkárne
• Dátum začatia činnosti prevádzkárne
• Čas predaja a prevádzkový čas prevádzkarne
• Spôsob zásobovania
• Zameranie a sortimentnú skladbu
4. K žiadosti žiadateľ prikladá v prílohe nasledovné doklady:
-

oprávnenie na podnikateľskú činnosť, platný živnostenský list, prípadne výpis z obchodného
registra

-

list vlastníctva, prípadne nájomnú zmluvu s vlastníkom objektu

-

doklad, že objekt je určený na podnikanie podľa stavebného zákona

-

dohodu s podnikateľským subjektom zabezpečujúcim odvoz odpadu na území obce

-

vyjadrenie stavebného úradu k vývesnej tabuli.

Čl.5
Pravidla povoľovania prevádzkového času
1. Pri povoľovaní prevádzkového času predaja obec vychádza z maximálnej pružnej doby, aby
boli uspokojené potreby obyvateľov obce a požiadavky podnikateľov.
2. Podnikateľ je povinný písomne navrhnúť prevádzkový čas a predložiť ho obci.
3. Ak sa preukáže, že závažným spôsobom činnosťou prevádzkarne dochádza k rušenie nočného
pokoja, porušovaniu verejného poriadku, znečisťovaniu a poškodzovaniu bezprostredného
okolia, môže obec upraviť povolený prevádzkový čas záväzným stanoviskom.

Čl.6
Stanovenie prevádzkového času vybraných zariadení
1. V obci je možné po dohode povoliť prevádzkový čas v objektoch určených pre obchody
a služby nasledovne:
Obchod
Po – Ne od 06.00 h do 22.00 h
Pohostinstvo Po – Št od 11.00 h do 24.00 h
Pia – Ne od 11.00 h do 02.00 h
Bar
Po – Št od 11.00 h do 24.00h
Pia – Ne od 11.00 h do 02.00 h
2. Podnikateľ môže prevádzkovať hudobnú produkciu mimo interiéru do 21.00 h.
Čl.7
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Obec Hladovka.
2. Podnikatelia podnikajúci na území obce sú povinní na vyzvanie kontrolného orgánu preukázať
sa platným živnostenským oprávnením ( licenciou), záväzným stanoviskom obce k zriadeniu
prevádzky a povolením prevádzkového času.
Čl.8
Sankcie
1. Porušením ustanovení tohto VZN bude riešené v zmysle zákona č. 372/1990Zb. o priestupkoch
v znení zmien a doplnkov.
2. Starosta obce môže uložiť právnickej a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do
výšky 3000,00 EUR za porušenie tohto VZN podľa príslušných ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
Čl.9
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN č. 3/2008 zverejnený dňa 30. novembra 2008.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka sa na tomto VZN o dani z nehnuteľností uznieslo
dňa
3. VZN č.3/2008 zverejnené na úradnej tabuli dňa 1.12.2008.
4. VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
5. Dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 6/2008 sa ruší VZN č. 1/2006.
1.

Mária Kendralová
starostka obce
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 14.12.2008
Zvesené z úradnej tabule obce dňa:

30.12.2008

