Návrh vyvesený: 14.4.2008
Návrh zvesený:

29.4.2008

Schválené VZN vyvesené : 30.4.2008
VZN č.1/2008 účinné od : 15.5.2008

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach v zmysle § 4 ods. ods. 3 písm.h) a písm. i)
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov
a v nadväznosti na ustanovenia zákona 250/2007 o ochrane spotrebiteľa vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008
(ďalej len VZN), ktorým sa určujú

pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Vlčkovce.

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb v prevádzkarňach určených k podnikateľskej činnosti subjektov
oprávnených na podnikanie na území obce Vlčkovce.
Čl. 2
Základné pojmy
(1) Prevádzkarňou je 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 1).
(2) Čas predaja a čas prevádzky služieb (ďalej tiež prevádzková doba) je časovo
ohraničená časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni vykonávaná podnikateľská
činnosť, t.j. v prevádzkarni sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby v
čase písomne potvrdenom obcou Vlčkovce.
(3) Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na
základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako
živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá
vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného
predpisu2).
(4) Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo
škodlivý zvuk3).
(5) Referenčný časový interval pre deň je od 06.00 do 18.00 hod., pre večer je od
18.00 do 22.00 hod. a pre noc je od 22.00 do 6.00 hod.4)
(6) Prevádzkovateľom prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.
Čl. 3
(1) Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na
území obce Vlčkovce sú upravené príslušným VZN.
(2) Podnikateľ je povinný označiť prevádzkáreň svojim obchodným menom, prípadne
symbolom alebo uvedením hlavnej skupiny predávaných výrobkov alebo
poskytovaných služieb.
Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené obchodné
meno a sídlo, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
prevádzková doba pre spotrebiteľa.
(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, a súčasne zabezpečiť ich objektivizáciu a hodnotenie raz za rok5).

(4) Najvyššie prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií pre deň, večer a noc sú
určené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z.
Čl. 4
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 06:00 hod. a 22:00 hod. Všeobecná prevádzková doba
v prevádzkárňach čerpacích staníc pohonných hmôt je časovo neobmedzená.
(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
08:00 hod. a 22:00 hod, v piatok až sobotu medzi 08.00 hod. a 23.00 hod. a v nedeľu
od 08.00 hod. do 22.00 hod. Vo výnimočných prípadoch si môže prevádzkovateľ
požiadať o predĺženie otváracej doby. Žiadosť predloží na Obecný úrad vo
Vlčkovciach minimálne 7 dní pred akciou.
(4) Prevádzková doba v prevádzkárňach poskytujúcich služby- reštaurácie,
pohostinstvá bary je v nedeľu až štvrtok od 6.00 hod. do 22.00 hod., v piatok
a v sobotu od 6.00 hod. do 03.00 hod.
(5) Pre jednorázové verejné kultúrno-spoločenské podujatia s produkciou hudby
a neverejné uzavreté spoločenské akcie je prevádzková doba určená od 20.00 do
03.00 hod. s podmienkou, že obec Vlčkovce neeviduje opodstatnenú sťažnosť na
činnosť prevádzkarne za obdobie posledných šiestich mesiacov.
Čl. 5
(1) Podnikateľ predloží ohlásenie prevádzkovej doby príp. zmeny prevádzkovej doby
prevádzkarne k písomnému potvrdeniu obcou Vlčkovce najneskôr 15 pracovných dní
pred zahájením činnosti prevádzkarne a k ohláseniu priloží doklady, ktoré osvedčujú
dodržanie základných podmienok určených všeobecne záväznými predpismi.
a) kópiu živnostenského oprávnenia, výpisu z obchodného registra alebo oprávnenia
na podnikanie podľa osobitného predpisu;
b) kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktoré osvedčuje, že predmet
podnikateľskej činnosti je v súlade so stavebným určením stavby, jej časti,
predajného zariadenia príp. pozemku;
c) doklad, na základe ktorého je priestor užívaný ( nájomná zmluva, list vlastníctva );
e) doklad o vhodnosti prevádzky z hygienického hľadiska.
(2) Ak je ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto
VZN, obec Vlčkovce písomne potvrdí prevádzkovú dobu podnikateľovi.
(3) Ak začatie činnosti prevádzkarne nespĺňa ustanovenia tohto VZN, pretože
podnikateľ k ohláseniu nepriložil požadované doklady podľa Čl. 5, ods. (1), písm. a),
b) a c), obec Vlčkovce písomne oznámi podnikateľovi neakceptovanie začatia

činnosti a oboznámi podnikateľa s podmienkami v ustanoveniach tohto VZN, ktoré je
nevyhnutné splniť pre začatie činnosti prevádzkarne.
(4) Podnikateľ predloží oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne Obecnému
úradu vo Vlčkovciach najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia činnosti
prevádzkarne.
(5) Pri dočasnom uzavretí prevádzkárne je predávajúci povinný na mieste, kde je
uvedená prevádzková doba označiť začiatok a koniec uzavretia.
(6) Podnikateľ alebo osoba podnikateľom poverená je povinná preukázať sa
písomným potvrdením prevádzkovej doby prevádzkarne obcou Vlčkovce na
požiadanie osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu prevádzkarní obchodu a
služieb podľa Čl. 6 tohto VZN.
(7) Podnikatelia sú povinní prevádzkovú dobu písomne potvrdenú obcou Vlčkovce
označiť na prevádzkarni.
(8) Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkarňach sú podnikatelia povinní
dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných predpisov a VZN obce Vlčkovce, ktoré
súvisia s činnosťou prevádzkarne.
Čl. 6
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce Vlčkovce vykonávajú:
a) starosta obce,
b) hlavný kontrolór,
c) poslanci obecného zastupiteľstva obce Vlčkovce v rozsahu svojich právomocí
daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 7
Priestupky a sankčné opatrenia
(1) Priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov sa dopustí podnikateľ alebo ním poverená osoba vtedy ak:
a) vykonáva podnikateľskú činnosť v prevádzkarni, pre ktorú nebolo obcou Vlčkovce
vydané písomné potvrdenie prevádzkovej doby podľa Čl. 6 ods. (3) a ods. (5) tohto
VZN,
b) nepredloží písomné potvrdenie prevádzkovej doby prevádzkarne obcou Vlčkovce
na požiadanie osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu prevádzkarní obchodu
a služieb uvedených v Čl. 7 tohto VZN,
c) nedodrží prevádzkovú dobu prevádzkarne, t.j. vykonáva v prevádzkarni
podnikateľskú činnosť predajom tovarov alebo poskytovaním služieb po
prevádzkovej dobe písomne potvrdenej obcou Vlčkovce a označenej na
prevádzkarni,
d) prevádzkovú dobu prevádzkarne písomne potvrdenú obcou Vlčkovce neoznačí na
prevádzkarni.
(2) Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia tohto VZN môže starosta
obce uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do

výšky 200.000,-Sk podľa § 13 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 8
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
(1) Toto VZN sa vzťahuje na všetky prevádzkarne obchodu a služieb zriadené na
území obce Vlčkovce.
Čl. 9
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
Vlčkovce uznesením č.17/2008 dňa 29.4.2008 a nadobúda účinnosť dňom
15.5.2008

Rudolf Križanovič
starosta obce

Prílohy: Príloha č.1-Oznámenie o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb
Príloha č.2- Oznámenie o jednorázovom predĺžení prevádzkovej doby

1)Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon)
2) § 2, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník
3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z.
4) § 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z.
5) § 27, ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
6) § 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.

Príloha č. 1
Meno a priezvisko (obchodné meno): _____________________________________________
Trvalý pobyt (sídlo firmy): ____________________________________________________
Telefón: __________________ Fax: ___________________ E-mail: __________________

Obecný úrad Vlčkovce
Vlčkovce 15
919 23 Vlčkovce

Oznámenie o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb
podľa Čl 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008
podnikateľ (meno a priezvisko, obchodné meno): _________________________________
trvalý pobyt, sídlo (presná adresa a PSČ): _______________________________________
IČO: ________________________________

DIČ: ______________________________

prevádzka:
(názov prevádzky a adresa) ____________________________________________________
účel využitia prevádzky: _____________________________________________________
Oznamujem Vám prevádzkovú dobu:
Pondelok

_____________________________________

Utorok

_____________________________________

Streda

_____________________________________

Štvrtok

_____________________________________

Piatok

_____________________________________

Sobota

_____________________________________

Nedeľa

_____________________________________

Prílohy:
1. Oprávnenie na podnikanie, alebo iný doklad povoľujúci činnosť podľa osobitného
predpisu1.
2. Nájomnú zmluvu na prevádzkareň, príp. list vlastníctva ak podnikateľ je vlastníkom
nebytového priestoru podnikateľ je vlastníkom nebytového priestoru.
3. V prípade, že došlo k zmene účelu využitia nebytového priestoru, príslušný doklad 2.
Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vo Vlčkovciach, dňa:

1

-----------------------------------------pečiatka a podpis

Napr. zákon č. 455/91 Z.z. živnostenský zákon,
zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánu štátnej správy na obce a vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov,
zákon č. 171/2005 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
2 § 82 ods. 4, § 85 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.

Príloha č. 2
Meno a priezvisko (obchodné meno): _____________________________________________
Trvalý pobyt (sídlo firmy): ____________________________________________________
Telefón: __________________ Fax: ___________________ E-mail: __________________

Obecný úrad Vlčkovce
Vlčkovce č.15
919 23 Vlčkovce

Oznámenie o jednorázovom predĺžení prevádzkovej doby
(oznámiť najneskôr 7 dni pred konaním akcie)

Oznamujem Vám, že dňa ______________________________________________________
v prevádzke ________________________________________________________________
(názov prevádzky a adresa)
V čase od –do ______________________________________________________________
bude jednorázové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu uzavretej spoločnosti.
Za dodržiavanie nočného kľudu1 bude zodpovedný:
___________________________________________________________________________
(meno a priezvisko, funkcia)
Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vo Vlčkovciach, dňa:
________________________________
pečiatka a podpis

1

§ 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 355/2007 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.

