VZN č. 1/2020 - NÁVRH
o určení pravidel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

OBEC NOVÝ SALAŠ
Obecné zastupiteľstvo v Novom Salaši na základe § 4 ods. 3, písm. h v nadväznosti na § 6 zák.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov v nadväznosti na zák. č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení zmien a doplnkov a zák. č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa
v znení zmien a doplnkov
v y d á v a toto

Všeobecne záväzne nariadenie
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
č. 1/2020
Čl. 1
Predmet úpravy
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je vytvorenie
základného rámca pre výkon niektorých samosprávnych funkcií podľa zákona o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov a osobitných zákonov, najmä v oblasti
usmerňovania ekonomickej činnosti v obci, určovania pravidiel času predaja v obchodoch a času
prevádzky poskytovania služieb a vytvárania podmienok pre riadne zásobovanie obyvateľov
obce.

2. Účelom tohto nariadenia je stanoviť základné kritériá určenia predajného a prevádzkového času
v predajniach a prevádzkach.
3. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ktoré prevádzkujú na území obce Nový Salaš prevádzkarne obchodu (predajne)
alebo služieb.
4. Predajňou a prevádzkarňou sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie priestor, v
ktorom sa vykonáva podnikateľská činnosť a ktorý je určený pre styk so zákazníkmi,
spotrebiteľmi.

Čl. 2
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa vychádza z pružnej doby
tak, aby boli uspokojené potreby občanov obce a požiadavky podnikateľov.
2. V rámci podmienok zabezpečenia zásobovania obyvateľov obce a poskytovania služieb
obyvateľom obce sa určuje rozsah času predaja v predajniach a rozsah času prevádzky služieb
v prevádzkach (ďalej aj „otváracie hodiny“) nasledovne:
a) v obchodných prevádzkach v časovom rozmedzí
b) v prevádzkach služieb v časovom rozmedzí
c) v prevádzkach poskytovania pohostinských služieb

06:00 - 22:00 hod.
06:00 - 22:00 hod.
06:00 - 22:00 hod.

Podnikateľský subjekt môže svoju prevádzkovú dobu určiť aj v menšom rozsahu, avšak nesmie
prekročiť rozmedzie určené obcou v tomto nariadení.
3. Podnikateľský subjekt je povinný písomne oznámiť predajný alebo prevádzkový čas na
Obecný úrad v Novom Salaši najneskôr v deň začatia činnosti prevádzkarne alebo predajne a
zároveň je povinný uviesť predajný čas alebo prevádzkový čas na vchodových dverách do
prevádzkarne alebo na inom vhodnom, pre spotrebiteľa dobre viditeľnom mieste.
4. Predĺženie oznámeného času predaja v predajniach alebo času prevádzky služieb v
prevádzkach nad rámec určený v ods. 2 tohto článku môže na základe žiadosti podnikateľa
individuálnym súhlasom povoliť starosta, a to rozhodnutím na základe kladného vyjadrenia
Obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo pred vydaním svojho vyjadrenia posúdi všetky
relevantné faktory zohľadňujúce záujmy podnikateľa, ako aj obyvateľov v okolí prevádzky.
5. Starosta môže oznámený alebo individuálne povolený čas predaja v predajniach alebo čas
prevádzky služieb v prevádzkach skrátiť, a to rozhodnutím, ak vplyvom činnosti alebo
činnosťou prevádzky dochádza :
 k preukázanému porušovaniu verejného poriadku, k rušeniu nočného kľudu, znečisťovaniu
alebo poškodzovaniu bezprostredného okolia (alebo voči prevádzke bola podaná
opodstatnená sťažnosť) alebo
 činnosťou prevádzky dochádza k preukázateľnému porušeniu predpisov na ochranu zdravia
ľudí / hlučnosť, prašnosť, vibrácie, a pod/.
Podnet na skrátenie času predaja/prevádzky môže dať každý, kto sa o dôvode na skrátenie
dozvedel.
6. Podnikateľ môže požiadať o zrušenie skrátenia času predaja/prevádzky ak preukáže, že
dôvody na skrátenie prevádzkového času pominuli. K žiadosti sa vyjadruje Obecné
zastupiteľstvo. O upustení od skrátenia času predaja/prevádzky rozhoduje starosta.

7. Písomné oznámenie podľa ods. 3 tohto článku musí obsahovať tieto údaje:








obchodné meno podnikateľského subjektu,
sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,
IČO
názov a sídlo prevádzkarne
dátum začatia činnosti prevádzkarne
čas predaja v predajni alebo čas prevádzky v prevádzkarni
zameranie činnosti predajne alebo činnosti prevádzkarne

K oznámeniu podnikateľský subjekt priloží :
 oprávnenie na podnikateľskú činnosť (výpis z Obch. registra, živnostenský list a pod.)
8. Žiadosť o individuálne predĺženie času predaja v predajni alebo času prevádzky
v prevádzkarni podľa ods. 4 tohto článku musí obsahovať :
 konkrétny návrh na predĺženie oznámeného predajného alebo prevádzkového času,
 odôvodnenie žiadosti
Čl. 3
Dočasné uzavretie predajne/prevádzkarne a zrušenie predajne/prevádzkarne
1. Pri dočasnom uzavretí predajne/prevádzkarne je podnikateľský subjekt povinný, ak tomu
nebránia vážne dôvody, označiť aspoň 24 hodín vopred na vhodnom, pre spotrebiteľa dobre
viditeľnom mieste, začiatok a koniec uzavretia.
2. Dočasné uzavretie predajne/prevádzkarne je podnikateľský subjekt povinný oznámiť
Obecnému úradu v Novom Salaši najneskôr 24 hodín pred uzatvorením, pokiaľ tomu nebránia
závažné udalosti (smrť, choroba a pod.)
3. Zrušenie predajne/prevádzkarne je podnikateľský subjekt povinný písomne oznámiť
Obecnému úradu v Novom Salaši najneskôr 7 dní pred zrušením predajne/prevádzkarne, a
zároveň je povinný v tejto lehote vyrovnať prípadné záväzky voči obci Nový Salaš.
Čl. 4
Kontrola, sankcie a pokuty
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať poslanci OcZ a členovia komisie
verejného poriadku pri OcÚ v Novom Salaši.
2. Starosta obce môže za porušenie tohto nariadenia uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6.639 €, podľa príslušných ustanovení zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
3. Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné aj podľa osobitných predpisov,
najmä podľa zákona o priestupkoch.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Novom
Salaši uznesením č. ............. dňa ..........................
2. Povolenia a súhlasy o čase predaja vydané pred účinnosťou tohto nariadenia zostávajú
v platnosti, pokiaľ neodporujú tomuto nariadeniu. Podnikateľský subjekt, ktorého predajný
alebo prevádzkový čas odporuje tomuto nariadeniu, je povinný uviesť prevádzkový alebo
predajný čas do súladu s týmto nariadením do 31.5.2020
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .......................................
V Novom Salaši, dňa ...................................

Ing. Andrea Michalková
starosta obce

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce
...........................

dňa 27.4.2020 , zvesený

