NÁVRH

OBEC MATIAŠOVCE

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2019,
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb

Návrh VZN
vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa:

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

VZN schválené
obecným zastupiteľstvom v Matiašovciach dňa:

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

VZN vyhlásené
po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

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

VZN zvesené dňa:

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

VZN účinné dňom:

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

Obecné zastupiteľstvo v Matiašovciach podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 3., § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 2/2019,
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidlá času predaja v
obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré
prevádzkujú na území obce Matiašovce prevádzkarne obchodu a služieb (ďalej len „podnikateľ“).
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na ambulantný predaj a na úpravu prevádzkovej doby na
trhoviskách, ktorá je obsiahnutá v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

§2
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) prevádzkarňou priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť1 a na ktorý bolo
vydané príslušným orgánom právoplatné rozhodnutie o účele využívania na obchod a služby2,
b) prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzka sprístupnená spotrebiteľom k predaju príslušnej
obchodnej komodity alebo k poskytovaniu služieb,
c) hudobnou produkciou hudba reprodukovaná technickým zariadením alebo živá hudba,
určená napr. na diskotéky, tanečné zábavy, koncerty a pod.,
d) exteriérovým sedením je exteriérové rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného,
kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru pred prevádzkarňou alebo
nachádzajúce sa v dvorovej časti objektu prevádzky; exteriérové sedenie je na verejnom
priestranstve možné zriadiť len po získaní príslušných súhlasov a povolení,
e) nočným kľudom časový úsek dňa od 22:00 hod. do 06:00 hod3. nasledujúceho dňa, ktorý je
vyhradený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov v
záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov,
f) hlukom každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk 4.

1 § 7 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
2 napr. právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie – povolenie zmeny účelu užívania stavby
vydané stavebným úradom
3 Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.
4 Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.
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§3
Povinnosti podnikateľa
(1)

Podnikateľ je povinný
a) zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bola dodržaná prevádzková doba podľa tohto
nariadenia,
b) v prípade otvorenej prevádzkarne po 22:00 hod. zabezpečiť, aby nedochádzalo k rušeniu
nočného kľudu a hluk zo zariadení a hudobnej produkcie neprekročil najvyššie prípustné
hodnoty pre vonkajšie priestory podľa osobitného predpisu,
c) prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa spotrebitelia po určenej prevádzkovej dobe
nezdržiavali v prevádzkarni,
d) umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za účelom vykonania kontroly
dodržiavania prevádzkovej doby danej prevádzkarne.

§4
Prevádzková doba
(1) Všeobecná prevádzková doba sa určuje v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod. V rámci tohto času
si podnikateľ sám určí prevádzkový čas pre prevádzkareň. Prevádzkový čas, ako aj každú jeho zmenu,
je povinný písomne oznámiť obci najneskôr jeden deň pred začatím činnosti prevádzkarne alebo pred
vykonaním zmeny tohto času. Vzor oznámenia je v Prílohe č. 1.
(2)

Prevádzková doba sa odchylne od predchádzajúceho odseku upravuje nasledovne:
a) neobmedzená prevádzková doba pre prevádzkarne
1. poskytujúce služby prechodného ubytovania (hotel, penzión, ubytovňa a pod.),
2. poskytujúce reštauračné a pohostinské služby a zariadenia spoločného stravovania s
neverejnou hudobnou produkciou pre uzavretú spoločnosť (napr. svadba, ples, rodinná
oslava, stužková slávnosť, firemná akcia a pod.),
3. s predajom tovaru a poskytovaním zdravotníckych služieb (lekárne, predajne zdravotných
pomôcok, ambulancie a pod.),
4. s predajom tovaru a poskytovaním služieb v obchodných domoch typu supermarket,
5. obchodu a služieb z dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka na 1.1. nasledujúceho
kalendárneho roka.
b) pre prevádzkarne s predajom periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín je prevádzková
doba určená v časovom rozpätí 05.00 - 22.00 hod.,
c) pre prevádzkarne poskytujúce reštauračné a pohostinské služby
1. bez hudobnej produkcie
1.1 v dňoch pondelok až štvrtok a nedeľa v časovom rozpätí 06.00 - 23.00 hod.,
1.2 v dňoch piatok a sobota v časovom rozpätí 06.00 - 02.00 hod. nasledujúceho dňa.
2. s hudobnou produkciou (verejné kultúrne podujatie 5) – v dňoch piatok a sobota v
časovom rozpätí 06.00 - 05.00 hod. nasledujúceho dňa takým spôsobom, aby v čase
hudobnej prevádzky nedochádzalo k prekročeniu prístupných hodnôt hluku vyplývajúcich
z príslušnej všeobecne záväznej právnej normy.
d) pre exteriérové sedenie v dňoch pondelok až nedeľa v časovom rozpätí 08.00 - 22.00 hod.

5 § 1 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
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§5
Kontrolná činnosť a sankcie
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnený vykonávať starosta obce a poverení
zamestnanci obce Matiašovce.
(2)

Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy6.

§6
Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1) Podnikateľ je povinný do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia oznámiť obci
prevádzkový čas svojej prevádzkarne.
(2)

Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Matiašovce dňa 14.06.2019.

(3) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom
v Matiašovciach a účinnosť dňa 01.07.2019.

...........................................
Mgr. Marián Štefaňák
starosta

PRÍLOHY

6 § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov
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Príloha č. 1

Oznámenie o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb
Podnikateľ (názov, sídlo): ……………………………………………………………….........................................
IČO: ………………………….........................................
Tel. kontakt: …………………………............................
Štatutárny zástupca: ..........................................
V zmysle § 4 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, na základe právomoci obce usmerňovať ekonomickú a podnikateľskú činnosť na
území obce a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Matiašovce č. 2/2019, ktorým
sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Matiašovce, týmto oznamujem prevádzkovú dobu svojej prevádzkarne:
Prevádzkareň (názov a adresa): ………………………………………………………….....................................
Zodpovedná osoba: ………………………………...................................................................................
Tel. č. prevádzkarne: ……………………....................
Vlastník nebytového priestoru / pozemku (meno, priezvisko, obchodné meno, adresa):
……………………………………………………………………………….….............................................................
Druh podnikateľskej činnosti: …………………………………………….................................
Dátum začatia činnosti prevádzkarne: …………………………………………………….……

Oznamujem*: prevádzkovú dobu pri začatí činnosti prevádzkarne / zmenu prevádzkovej
doby

Prevádzková doba:
Pondelok od ………………. do …………….
Utorok od ………………. do …………….
Streda od ………………. do ………….…
Štvrtok od ………………. do ………....…..
Piatok od ………………..do ………...…..
Sobota od ………………..do …………….
Nedeľa od ……………… do ………...…..
Prílohy (fotokópie dokladov, originály sa predložia k nahliadnutiu)
1. oprávnenie na podnikanie alebo iný doklad povoľujúci vykonávanie činnosti podľa
osobitných predpisov,
2. list vlastníctva na priestory prevádzkarne alebo zmluvu o nájme nebytových priestorov
užívaných na účely prevádzkarne.
V Matiašovciach, dňa …………………………
……………………………………………
podpis podnikateľa
* nehodiace sa prečiarknuť
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