OBEC SVÄTÝ PETER

NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia obce Svätý Peter č. 3/2017
O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A URČENÍ ČASU PREDAJA
V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB

Predkladá:
Ing. Terézia Horváthová
01.06.2017

Všeobecne záväzné nariadenie
číslo 3/ 2017
o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode
a času prevádzky služieb.
Obecné zastupiteľstvo v Svätom Petre v zmysle § 4 ods. 3 písm. d), h), i) a n) a podľa
§ 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom číslo 205/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov :
sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia
Časť 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ) :
a.) usmerňuje podnikateľskú činnosť na území obce,
b.) určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce.
§2
Základné pojmy
1. Prevádzkarňou sa na účely tohto VZN rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje
živnosť na obchod a služby.
2. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe
živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Podnikateľom pre účely tohto
VZN je najmä osoba, ktorá spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo
poskytuje služby.

3. Bežným určením času predaja v obchode a času prevádzky služieb, sa rozumie
určenie časového rozpätia dňa, počas ktorého si podnikateľ sám určí dobu, kedy sa
v prevádzkarní bude prevádzkovať živnosť.
4. Prísluchovou hudbou sa rozumie hudba určená na počúvanie, reprodukovaná
technickým zariadením, pričom nejde o hudobnú produkciu.
5. Hudobnou produkciou sa rozumie najmä hudba určená na tanečnú zábavu, zábavu
reprodukovanú technickým zariadením ( diskotéka ), živá hudba na počúvanie, spev...
6. Nočným pokojom sa rozumie určenie doby pre zabezpečenie zdravého a nerušeného
pokoja a odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného občianskeho
spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.
Nočný pokoj je od: 22 hod. do 06 hod.
Časť 2
USTANOVENIA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ OBCE
§3
Všeobecné ustanovenia o podnikateľskej činnosti
1. Podnikateľ je v zmysle tohto VZN povinný :
a.) ohlásiť obci Svätý Peter za podmienok ustanovených týmto VZN prevádzkareň zriadenú
alebo umiestnenú na území obce,
b.) ohlásiť obci Svätý Peter za podmienok ustanovených týmto VZN čas predaja v obchode
a čas prevádzky služieb, prevádzkarne na území obce.
2. Splnenie si uvedených povinností podnikateľ uskutoční formou úradného tlačiva, ktoré
tvorí prílohu tohto VZN.
§4
Osobitné ustanovenia o podnikateľskej činnosti
1. Obec Svätý Peter, ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko
alebo vyjadrenie k podnikateľskej činnosti a inej činnosti právnických a fyzických osôb
a k umiestneniu prevádzkarne na území obce.
2. Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktoré pri výkone podnikateľskej
činnosti používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácii, sú povinné
zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila
najvyššie prípustné hodnoty ustanovené podľa osobitného predpisu.

Časť 3
USTANOVENIA O ČASE PREDAJA V OBCHODE A ČASE
PREVÁDZKY SLUŽIEB ( prevádzková doba )
§5
Bežné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Prevádzková doba v prevádzkach s maloobchodným a veľkoobchodným predajom
tovaru a v prevádzkach poskytujúcich služby je bežne určená časom medzi 06 hod. – 22 hod.
§6
Osobitné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Prevádzková doba v prevádzkarňach:
a.) poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania,
b.) s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt,
c.) s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke
a), b), c) je časovo neobmedzená
d.) s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch, predajniach tovaru
2. a.) poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby s prísluchovou hudbou je určená
v rozpätí od 06 :00 hod. do 22 : 00 hod., pondelok – nedeľa.
b.) hluk zo zariadenia poskytujúcich služby obyvateľstvu nesmie prekročiť najvyššie
prípustné hodnoty pre denný a nočný čas. Za nočný čas sa považuje čas medzi 22 hodinou a 6
hodinou. Za splnenie tejto povinností zodpovedá osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
poskytujúce služby obyvateľstvu.
c.) V prevádzkach umiestnených v nebytových priestoroch priamo priľahlých so stavbami
určenými na bývanie a v prevádzkarňach umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré sa
priamo nachádzajú v stavbe bytového domu, kde sa nachádzajú priestory určené na bývanie je
prevádzková doba určená časom medzi 06 : 00 hod. a 22 : 00 hod.
d.) sezónnym exteriérovým sedením je externé rozšírenie odbytovej plochy, prípadne
prevádzkovej plochy na verejnom priestranstve, alebo na súkromnom pozemku, alebo
nachádzajúcich sa v dvorových častiach objektov, ktoré spravidla patrí alebo má doplnkovú
funkciu k prevádzkovej jednotke.
e.) V prípade jednorazového predĺženia prevádzkovej doby – z dôvodov konania
nepravidelnej a verejnej akcie s prísluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou (
diskotéka, tanečná zábava ) je podnikateľ povinný ohlásenie o jednorazovom predĺžení

prevádzkovej doby doručiť obci najneskôr 1 deň pred konaním podujatia, § 3 ods. 3 zákona č.
96/1991 Zb.
Podnikateľ je povinný v ohlásení jednoznačne určiť dôvod jednorazového predĺženia
prevádzkovej doby.
§7
Ohlásenie prevádzkovej doby
1. Podnikatelia si sami určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanovením tohto
VZN.
2. Podnikateľ je povinný doručiť ohlásenie obci Svätý Peter určenie prevádzkovej doby
svojej prevádzkarne do 15 dní po schválení tohto VZN obecným zastupiteľstvom.
3.) Prevádzková doba musí byť určená v rozpätí 06 : 00 hod. – 22 : 00 hod.
4.) Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby pri činnosti okrem iného :
a.) bola dodržiavaná prevádzková doba
b.) nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného poriadku
priamym dôsledkom činnosti prevádzkarne najmä hlukom a neprimeraným hlasným alebo
hlasovým zvukovým prejavom.
§8
Dočasná úprava prevádzkovej doby z dôvodov konania v rozpore s VZN
1. V prípade nahláseného alebo zisteného narušovania pokojného stavu činnosťou
prevádzkarne, ohrozovania bezpečnosti a zdravia návštevníkov prevádzkarne alebo
nedodržiavaním určenej prevádzkovej doby, vykoná obecná polícia šetrenie, o čom vyhotoví
úradný záznam.
2.) V prípade podstatného alebo opakovaného narušovania pokojného stavu obyvateľov obce
činnosťou prevádzkarne najmä v čase nočného pokoja, nedodržiavaním určenej prevádzkovej
doby, môže starosta obce v záujme zachovania verejného poriadku na území obce vydať
s podporou príslušných ustanovení § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov oznámenie o dočasnej úprave prevádzkovej doby takejto
prevádzkarne na dobu určitú, ktorá nebude dlhšia ako dva mesiace.
3.) Oznámenie starostu obce o dočasnej úprave prevádzkovej doby prevádzkarne podľa ods. 2
je pre prevádzku záväzné.
4.) V čase platnosti vydaného oznámenia o dočasnej úprave prevádzkovej doby prevádzkarne
nie je vylúčené v prípade opodstatnenosti vydanie nového oznámenia podľa tohto §.

Časť 4
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§9
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :
a.) starosta obce
b.) hlavný kontrolór obce
c.) poverení zamestnanci obecného úradu
d.) obecná polícia
e.) poslanci OZ
§ 10
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Za porušenie tohto
VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
zmien a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33,- Euro príslušníkmi
obecnej polície obce Svätý Peter.
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší
toto VZN môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť
pokutu do výšky 6 638,- Euro.
§ 11
Prechodné ustanovenia
Podnikatelia prevádzkarní, ktorým bola prevádzková doba určená podľa doterajších
predpisov, do 60 dní po nadobudnutí účinnosti tohto VZN ohlásia obci Svätý Peter určenie
prevádzkovej doby svojej prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN.

§ 12
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Svätom Petre sa uznieslo na vydaní VZN č. .... 2017
o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Svätý Peter dňa : ........2017 a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Svätom Petre.
Ruší sa VZN obce Svätý Peter č. 4/2002 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb.

Ing. Jozef J o b b á g y
starosta obce

Vo Svätom Petre, dňa 5. júna 2017

O B E C Svätý Peter, Obecný úrad Svätý Peter

Vec : Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke
služieb na území obce Svätý Peter
V zmysle VZN č. ....... 2017 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja
v obchode a času predaja prevádzky služieb na území obce Svätý Peter.
Obchodné meno............................................................................... IČO ..........................
adresa – sídlo : ...................................................................................................................
názov a adresa prevádzkarne : .......................................................................................
sortiment tovarov a rozsah služieb, ktoré budú poskytované v prevádzkarni : .............
...........................................................................................................................................
Prevádzkovú dobu ohlasujem nasledovne :
Pondelok : ....................................................

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

Utorok :

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

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

Streda :

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

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

Štvrtok :

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

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

Piatok :

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

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

Sobota : ...................................................

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

Nedeľa : ...................................................

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

Telefónne číslo prevádzkarne : .................................
Prevádzkareň je v priestoroch :

vlastných

-

prenajatých

Používaný zdroj vody : ................................................................................................
Odvádzanie odpadových vôd : ...................................................................................
Miesto parkovania : ...................................................................................................
V Svätom Petre, dňa : ........................ 2017.

