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Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 4/2008 o určení času predaja v
obchodoch a službách

  

  

     Obec Skýcov v súlade s § 6 a v zmysle § 4 odst. 3, písm. h) a m) zákona 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon 369/90)   vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie:

  

  

Článok 1

  

Základné ustanovenia

  

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určujú pravidlá času predaja v obchodoch a
pravidlá času prevádzky služieb na území obce Skýcov.

  

2. Obec určuje a povoľuje predajný a prevádzkový čas tak, aby zodpovedal miestnym
podmienkam a záujmom obyvateľov a tiež požiadavkám podnikateľov, aby nebola ohrozená
výchova detí a mládeže, aby nebol rušený nočný kľud a aby občania mali možnosť obstarať si
nákupy aj v mimopracovnom čase.
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Článok 2

  

Určenie prevádzkového času

  

1. Všeobecný prevádzkový čas v prevádzkarniach obchodu a služieb sa určuje od 6.00 hod. do
18.00 hod. v pracovných dňoch a od 6.00 do 12.00 v sobotu.

  

Všeobecný prevádzkový čas reštauračných zariadení sa určuje od 8.00 hod. do 22.00 hod.
denne.

  

2. Každý, kto chce vykonávať obchodnú činnosť a poskytovať služby na území obce

  

Skýcov, je povinný aspoň 15 dní pred plánovaným otvorením prevádzkarne písomne

  

navrhnúť čas predaja (prevádzkový čas) a požiadať o jeho odsúhlasenie. Žiadosť o schválenie
musí obsahovať:

  

a) presné označenie podnikateľského subjektu,

  

b) sídlo podnikateľského subjektu,

  

c) sídlo prevádzkarne, kde sa žiada určenie prevádzkového času,
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d) sortiment poskytovaných služieb

  

e) návrh prevádzkového času (času predaja) aj s vyznačením prestávok.

  

3. Na základe takejto žiadosti obec rozhodnutím určí požadovaný prevádzkový čas. Ak
požiadavky v žiadosti nie je možné akceptovať, určí obec prevádzkový čas tak, aby zodpovedal
miestnym podmienkam, platným predpisom a tomuto všeobecne záväznému nariadeniu.

  

  

Článok 3

  

Predĺžený prevádzkový čas

  

1. Ak podnikateľ navrhuje prevádzkový čas po 22.00 hod., resp. po 12.00 hod. v sobotu a v
nedeľu, obec môže povoliť navrhovaný predĺžený prevádzkový čas. Ak sa však vyskytnú
opodstatnené sťažnosti od občanov, obec vydá rozhodnutie, v ktorom určí iný prevádzkový čas.
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

  

2. Akákoľvek zmena povolenej prevádzkovej doby (aj v prípade jednorazového predĺženia z
dôvodu konania mimoriadnej akcie) sa môže uskutočniť len so súhlasom obce na základe
žiadosti prevádzkovateľa. Žiadosť musí byť predložená min. 7 dní pred uvažovanou zmenou
alebo konaním mimoriadnej akcie. Do doby vyjadrenia súhlasu nie je možné meniť prevádzkový
čas.

  

3. Obec nemusí povoliť predĺženie prevádzkovej doby, ak v minulosti ten istý prevádzkovateľ
nedokázal zabezpečiť verejný poriadok a nočný kľud, alebo ak usporiadateľ nedáva dostatočné
záruky, že bude schopný zabezpečiť verejný poriadok a nočný kľud počas jeho priebehu, alebo

 3 / 5



VZN č. 4/2008 o určení času predaja v obchodoch a službách
Pondelok, 23 Február 2009 19:18 - Posledná úprava Sobota, 28 Február 2009 09:37

ak minulosti došlo po ukončení podobného podujatia k narúšaniu verejného poriadku v obci.
(VZN 3/1991 o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene.)

  

  

Článok 4

  

Spoločné ustanovenia

  

1. Právnické a fyzické osoby podnikatelia sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné právne
predpisy, najmä zákon 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (v znení zmien) a zákon.
634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov.

  

2. Prevádzkový čas a predajná doba povolená právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým
osobám pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa považuje za povolenie prevádzkového času
podľa čl. 2 ods. 3 tohto VZN.

  

3. Podnikateľ je povinný aspoň 24 h vopred vyvesiť oznámenie o dočasnom uzatvorení
prevádzkarne na vhodnom a viditeľnom mieste na prevádzke. Zároveň je povinný túto
skutočnosť oznámiť na obecnom úrade.

  

4. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu až do 200 000 Sk (§ 13 ods. 8 zákona 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov).

  

5. Vo veciach podľa tohto VZN rozhoduje starosta obce.

  

6. V prípade nejasností a sporov rozhoduje komisia, menovaná na tento účel obecným
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zastupiteľstvom.

  

  

  

Návrh VZN zverejnený od 3.9.2008 do 19.9.2008

  

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 19.9.2008

  

VZN zverejnené vyvesením na úradnej tabuli od 22.9.2008 do 7.10.2008

  

VZN nadobúda účinnosť  dňom 8.10.2008

  

  

  

Štefan Gahér

  

starosta obce
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