OBEC ANDOVCE

Všeobecne záväzné nariadenie obce

č. ......./2018

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Andovce

Vyvesené, dňa :
Zvesené, dňa: .
Schválené, dňa:
Účinné dňom:

Obecné zastupiteľstvo v Andovciach podľa §. 4 ods.3 písm. i) a § 6 odst.1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Andovce
č. .... /2018
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Andovce
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Andovce (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Andovce.
2/ Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov
oprávnené na vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktoré prevádzkujú na území obce Andovce
prevádzkarne obchodu a služieb.
3/ Pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v Obci Andovce sa
vychádza z prevádzkovej doby tak, aby boli uspokojené potreby občanov obce a primerané
požiadavky podnikateľov.
Článok 2
Základné pojmy
1/ Prevádzkareň – priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť spočívajúca
v predaji tovaru a poskytovaní služieb a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľmi.
2/ Prevádzkovateľ- podnikateľ poskytujúci predaj v obchode alebo prevádzkujúci službu.
3/
Podnikateľ – osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe
živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia
podľa osobitných predpisov.
4/ Prevádzková doba - čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb.
5/
Obytná zóna - za obytnú zónu sa považuje územie v zastavanej časti obce, ak vzdialenosť
prevádzky od obytných domov je menšia ako 100 metrov.
Článok 3
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1/ Prevádzková doba v prevádzkárňach s predajom tovaru a s poskytovaním služieb sa určuje
denne od 6.00 hod do 22.00 hod.
2/ Prevádzková doba v prevádzkárňach, ktorých predmetom činnosti je pohostinská, reštauračná
činnosť a výroba jedál pre výdajne ako aj rýchle občerstvenie v spojení s predajom na priamu
konzumáciu vrátane prevádzok typu kaviareň, pub, denný bar, nočný bar sa určuje nasledovne:
 nedeľa – štvrtok
od 06.00 hod. do 23.00 hod. v obytnej zóne
 nedeľa – štvrtok
od 06.00 hod. do 24.00 hod. mimo obytnej zóny
 piatok - sobota
od 06.00 hod. do 01.00 hod. v obytnej zóne
 piatok – sobota
od 06.00 hod. do 02.00 hod. mimo obytnej zóny
3/ V prevádzkarniach, v ktorých sa koná podujatie charakteru uzavretej spoločnosti (svadobné
hostiny, životné výročia, firemné oslavy a iné podujatia slávnostného charakteru ) je prevádzková
doba určená do 06.00 hod.
4/ V prevádzkach organizujúcich akcie na prelome rokov ( Silvester - Nový rok ) je prevádzková
doba neobmedzená.
5/ V prípade ak má prevádzkareň vonkajšie sedenie, prevádzková doba na vonkajšie posedenie je
určená nasledovne:
 nedeľa - štvrtok
od 08.00 hod. do 22.00 hod. v obytnej a mimo obytnej zóny
 piatok – sobota
od 08.00 hod. do 24.00 hod. v obytnej a mimo obytnej zóny
 vo všetkých prevádzkach od 22.00 hod. bez hudobnej produkcie.

6/ Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na určenie prevádzkovej doby pre verejné
kultúrne podujatia usporiadané právnickými osobami v zmysle ustanovení § 1zákona 96/1991 Zb.
o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.
7/ V prípade konania hudobnej produkcie, spoločenského podujatia je prevádzkovateľ povinný
písomne, najneskôr 7 dní pred konaním podujatia oznámiť prostredníctvom podateľni Obecného úradu
Andovce miesto, dátum, čas a formu konania hudobnej produkcie, spoločenského podujatia resp.
kontaktnú osobu, ktorá je zodpovedná za organizáciu podujatia, jej adresu a tel. číslo.
Článok 4
Povinnosti prevádzkovateľov pri určovaní prevádzkového času
1/ Prevádzkovateľ je povinný určiť svoj čas predaja v obchode alebo prevádzky služieb v súlade
s ustanoveniami tohto VZN pre príslušný druh obchodu, resp. služby.
2/ Povinnosti prevádzkovateľov uvádzať prevádzkový čas na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzkarne, ako aj pri dočasnom uzavretí a zrušení prevádzkarne upravuje osobitný predpis.1)
Článok 5
Kontrola a priestupky
1/ Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať
poverení zamestnanci obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce.
2/ Priestupky upravuje zákon o priestupkoch. 2)
Článok 6.
Spoločné a záverečné ustanovenie
1/ Prevádzkovatelia obchodov a služieb sú povinní do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto
VZN upraviť prevádzkový čas a vykonávať podnikateľskú činnosť na území obce Andovce v súlade
s týmto VZN.
2/ Obecné zastupiteľstvo v Andovciach sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb uznieslo dňa ............... uznesením č. ...........
3/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2018 o pravidlách času predaja v obchode a času
Prevádzky služieb na území obce nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
Obecného úradu v Andovciach.

Mária Czuczor
starostka obce

1/ § 15 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
2./ § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Názov prevádzkovateľa:

......................................................................

Adresa prevádzkovateľa:

.......................................................................

Oznámenie
o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia v zmysle zákona SNR č. 96/1991 Zb.
o verejných kultúrnych podujatiach a Všeobecne záväzného nariadenia obce Andovce
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Andovce.
Obecný úrad v Andovciach
Hlavná č. 157/12
941 23 Andovce
Miesto konania: ...........................................................
Dátum konania: ............................................................
Čas konania:

............................................................

Forma konania: .............................................................
Zodpovedná osoba za organizáciu podujatia:
Meno, adresa: ..................................................................
Telefónne číslo: ...............................................................
1./ Oznámenie sa podáva písomne najneskôr 7 dní pred konaním verejného kultúrneho
podujatia na Obecný úrad Andovce
2./ Usporiadateľ zodpovedá za zachovanie poriadku počas priebehu podujatia, za
dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych,
bezpečnostných a iných právnych predpisov.
V Andovciach, dňa................................
.......................................................
podpis prevádzkovateľa

Pripomienky obce k usporiadaniu podujatia:
.......................................................................................................................................................
V zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach obec výkonom
dozoru poveruje:
.......................................................................................................................................................

