OBEC HORNÝ HRIČOV, Obecný úrad 013 42 Horný Hričov 191

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Hričov na základe samostatnej pôsobnosti podľa
článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h),
písm. i) a písm. n) a § 6 ods. 1 prvá a druhá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a noviel vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2012
o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
Obce Horný Hričov

§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN) určuje pravidlá povoľovania času predaja
v obchode a času prevádzky služieb pri podnikateľskej činnosti právnických osôb
a fyzických osôb oprávnených na podnikanie (ďalej len podnikatelia), ktoré podnikajú
na území Obce Horný Hričov.
2. VZN sa dotýka 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.
3. Obchodom a prevádzkou sa rozumie priestor, v ktorom sa živnosť vykonáva alebo
prevádzkuje.

§2
ZÁKLADNÉ POJMY
Pre účely tohto VZN je:
a) prevádzkareň – nebytový priestor, predajné zariadenie, príp. pozemok, na ktorý bolo
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
b) podnikateľ:
 osoba zapísaná v obchodnom registri
 osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
 osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov
 fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do
evidencie podľa osobitného predpisu

c) podnikanie (podnikateľská činnosť) - sústavná činnosť vykonávaná samostatne
podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia
zisku
d) čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (prevádzková doba) – časovo
ohraničená časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni vykonávaná podnikateľská
činnosť, t.j. v prevádzkarni sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby
e) výrobok (tovar) – akákoľvek vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná
bez ohľadu na stupeň jej spracovania a je určená na ponuku spotrebiteľovi
f) služba – akákoľvek činnosť, ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi
g) prevádzkovateľ prevádzkarne – podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb
h) spotrebiteľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo
používa služby poskytované podnikateľskými subjektmi vykonávajúcimi svoju
podnikateľskú činnosť
i) hluk – každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý
zvuk
j) referenčný časový interval pre deň je od 6,00 hod. do 18,00 hod., pre večer od
18,00 hod. do 22,00 hod. a pre noc od 22,00 do 2,00 hod.

§3
ČAS PREDAJA V OBCHODE A ČAS PREVÁDZKY SLUŽIEB
1. Všeobecná

prevádzková doba v prevádzkarňach s maloobchodným a
veľkoobchodným predajom tovaru a v prevádzkarňach poskytujúcich služby je určená
časom medzi 6,00 hod. a 20,00 hod.
2. Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania je
časovo neobmedzená.
3. Prevádzková doba v prevádzkarňach umiestnených v nebytových priestoroch
susediacich so stavbami určenými na bývanie, ku ktorým majú vlastnícke alebo iné
práva právnické osoby a fyzické osoby, je určená časom:
 v pondelok až štvrtok medzi 10,00 hod. – 22,00 hod,
 v piatok a sobotu medzi 10,00 hod. – 2,00 hod.
 v nedeľu od 10,00 hod. - 22,00 hod.
 vo výnimočných prípadoch (hody, tanečné zábavy) môže prevádzkovateľ
požiadať o predĺženie otváracej doby do 05:00 hod. Žiadosť predloží na
Obecný úrad Horný Hričov sedem dní pred akciou.

§4
PRAVIDLÁ POVOĽOVANIA ČASU PREDAJA A PREVÁDZKOVÉHO
ČASU
1. Pravidlá povoľovania sú určené poslancami obecného zastupiteľstva vydaním VZN.
2. Podnikateľ je povinný písomne požiadať o vyjadrenie sa k prevádzkovému času alebo
času predaja a obec tento návrh porovná s podmienkami stanovenými vo VZN
a v prípade, že nezistí žiadne nezrovnalosti so VZN potvrdí ho podpisom a pečiatkou
obce.
3. Úpravu predajného, resp. prevádzkového času môže obec vykonať iba formou
ďalšieho všeobecne záväzného právneho predpisu.

4. Predajný a prevádzkový čas nebude určovaný individuálne pre jednotlivé
podnikateľské subjekty na základe uznesení OZ a ani na základe rozhodovacej
činnosti starostu.

§6
OZNAČENIE PREVÁDZKÁRNE
1. Podnikateľ je povinný označiť prevádzkareň svojim obchodným menom, prípadne

symbolom alebo uvedením hlavnej skupiny predávaných výrobkov alebo
poskytovaných služieb.
2. Na vhodnom a trvalo 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, skupina a trieda pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení
podľa osobitného predpisu
3. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú
zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií sú povinné zabezpečiť, aby expozícia
obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre
deň, večer a noc.

§7
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
1. Pri dočasnom uzavretí predajne alebo prevádzkarne je podnikateľ povinný, ak tomu

2.
3.

4.
5.

nebránia vážne dôvody, označiť aspoň tri dni vopred na vhodnom a viditeľnom mieste
začiatok a koniec uzavretia. Uzavretie predajne s potravinárskym sortimentom je
povinný oznámiť Obecnému úradu Horný Hričov.
Podnikateľ predloží oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne Obecnému úradu
Horný Hričov najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia činnosti prevádzkarne.
Podnikateľ alebo osoba poverená podnikateľom je povinná preukázať sa písomným
potvrdením prevádzkovej doby prevádzkarne Obcou Horný Hričov na požiadanie
osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu prevádzkarní obchodu a služieb podľa §
8 VZN.
Podnikatelia sú povinní uhrádzať obci poplatky v zmysle platných VZN obce.
Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkarňach sú podnikatelia povinní
dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných predpisov a VZN Obce Horný Hričov,
ktoré súvisia s činnosťou prevádzkarne.

§8
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Kontrolnú činnosť tohto VZN na území obce Horný Hričov vykonávajú:
a) starosta obce,
b) poslanci obecného zastupiteľstva Obce Horný Hričov v rozsahu svojich
právomocí daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

§9
PRIESTUPKY A SANKČNÉ OPATRENIA
Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia tohto VZN môže starosta obce
uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky
6 638,78 € podľa § 13 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

§ 12
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 14.12. 2011.
2. VZN bude zverejnené na internetovej stránke a úradnej tabuli Obce Horný Hričov

V Hornom Hričove dňa 14.12.2011

Ing. Jozef Trizuljak
starosta

Vyvesené: 15.12.2011

Zvesené: 30.12.2011

