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Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 3/2018
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

I. ČASŤ

Úvodné ustanovenia
§1
Účel nariadenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidlá času predaja v
obchode a času prevádzky služieb právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľ, ktoré v
prevádzkarňach v katastrálnom území obce Pohorelá vykonávajú obchodnú činnosť alebo
poskytujú služby.
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na tie prevádzkarne, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje
iný orgán ako obec podľa osobitných predpisov.
§2
Vymedzenie pojmov
(1) Podnikateľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná podľa evidencie
osobitného predpisu.
(2) Prevádzkarňou sa pre účely tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje
určitá podnikateľská činnosť spočívajúca v predaji tovaru a poskytovaní služieb, a ktorý je
určený pre styk so spotrebiteľmi.
(3) Prevádzkovateľ prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.
(4) Spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva
služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
(5) Uzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje v prevádzkarni na
2

základe pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby /podnikateľ, prevádzkovateľ,
poverená osoba/, pričom nejde o verejne prístupnú akciu /napr. svadba, promócie, ples,
smútočné posedenie a pod./
(6) Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb je časovo ohraničená časť dňa, počas
ktorej sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby spotrebiteľom.
(7) Verejné kultúrne podujatie je podujatie pre individuálne neurčené osoby a to najmä
koncerty, hudobné a tanečné podujatia, tanečné zábavy a pod.
II. ČASŤ

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
§3
Prevádzkový čas
(1) Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v obci /všeobecný prevádzkový čas/ sa
určuje nasledovne:
a)

v obchodných prevádzkarňach v časovom rozmedzí od 6.00 hod. do 20.00 hod.

b)

v prevádzkarňach pohostinskej činnosti a letných terasách v časovom rozmedzí

-

od 7.00 hod. do 22.00 hod. pondelok, utorok, streda, štvrtok, nedeľa,

-

od 7.00 hod. do 24.00 hod. piatok, sobotu,

c)

v prevádzkarňach, v ktorých sa konajú podujatia charakteru uzavretej spoločnosti do

5.00 hod. nasledujúceho dňa,
d)

v prevádzkarňach organizujúcich verejné podujatia na prelome roka /Silvester – Nový

rok/ do 5.00 hod. nasledujúceho dňa,
e)

v prevádzkarňach poskytujúcich služby v časovom rozmedzí od 6.00 hod. do 22.00 hod.

(2) Nad rámec času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci podľa ods. 1 môže
prevádzkovateľ prevádzkovať prevádzkareň len na základe povolenia obce /osobitný
prevádzkový čas/.
§4
Ohlásenie všeobecného prevádzkového času
(1) Prevádzkovateľ si v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia sám určí všeobecný
prevádzkový čas prevádzkarne.
(2) Pre potreby evidencie prevádzkarní na území obce prevádzkovateľ prevádzkarne písomne
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oznámi obci určenie prevádzkového času svojej prevádzkarne najneskôr v deň začatia činnosti
prevádzkarne. V písomnom oznámení uvedie :
- obchodné meno, IČO, sídlo spoločnosti (právnická osoba) alebo miesto podnikania (fyzická
osoba)
- názov a adresa prevádzkarne, telefonický kontakt
- sortimentné zameranie prevádzkarne (predmet podnikania, rozsah služieb)
- prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa
- deň začatia činnosti prevádzkarne.
(3) Obec vydá prevádzkovateľovi písomné potvrdenie o podaní oznámenia prevádzkovej doby.
Podnikateľ, resp. prevádzkovateľ prevádzkarne sa na požiadanie osôb, ktoré sú oprávnené
vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia, preukáže písomným potvrdením o
oznámení prevádzkového času prevádzkarne vydaným obcou.
(4) Prevádzkovateľ na vhodnom a viditeľnom mieste prevádzkarne uvedie:
a) obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne
c) prevádzkový čas pre spotrebiteľa
(5) Zmenu prevádzkového času prevádzkovateľ oznámi obci najneskôr deň pred plánovanou
zmenou prevádzkového času.
(6) Prevádzkovateľ dbá o to, aby pri prevádzkovaní prevádzkarne bol dodržiavaný prevádzkový
čas prevádzkarne určený podľa § 3 tohto nariadenia, aby nedochádzalo k rušeniu pokojného
stavu, nočného pokoja a verejného poriadku v obci.
(7) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby oznámenie prevádzkového času a potvrdenie o tejto
skutočnosti boli v prevádzkarni prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu.
(8) Prevádzkovateľ pri organizovaní podujatia charakteru uzavretej spoločnosti podľa § 3 ods.
1 písm. c) tohto nariadenia označí prevádzkareň pri vstupe viditeľným oznámením:
"UZAVRETÁ SPOLOČNOSŤ , prevádzkový čas od .....hod. do.......hod."
(9) Prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky oprávneným kontrolným orgánom.
§5
Udelenie povolenia na osobitný prevádzkový čas
(1) Nad rámec času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci podľa § 3 ods. 1 tohto
nariadenia, môže prevádzkovateľ prevádzkovať prevádzkareň len na základe povolenia obce.
(2) Prevádzkovateľ písomne požiada obec o vydanie povolenia na osobitný prevádzkový čas.
V písomnej žiadosti o vydanie povolenia na osobitný prevádzkový čas prevádzkovateľ uvedie:
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- obchodné meno, IČO, sídlo spoločnosti (právnická osoba) alebo miesto podnikania (fyzická
osoba)
- názov a adresa prevádzkarne, telefonický kontakt
- sortimentné zameranie prevádzkarne (predmet podnikania, rozsah služieb)
- prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa
- odôvodnenie žiadosti na osobitný prevádzkový čas
(3) Povolenie na osobitný prevádzkový čas môže obec udeliť na určité verejné kultúrne
podujatie, prípadne na určitú

dobu, v rámci ktorej obec prihliada na skutočnosť, či

prevádzkovateľ dbá o to, aby boli dodržiavané ustanovenia § 4 ods. 6 tohto nariadenia.
(4) V prípade, že prevádzkovateľ nedodržuje ustanovenia § 4 ods. 6 tohto nariadenia, obec môže
prevádzkovateľovi povolenie na osobitný prevádzkový čas kedykoľvek odňať.
§6
Dočasné uzavretie prevádzkarne
(1) Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne podnikateľ alebo prevádzkovateľ uvedie na mieste,
kde je uvedený prevádzkový čas pre spotrebiteľa, začiatok a koniec dočasného uzavretia
prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred jej dočasným uzavretím za predpokladu, že
prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.
(2) Dočasné uzavretie prevádzkarne /najdlhšie na dobu 3 mesiacov/ podnikateľ alebo
prevádzkovateľ písomne oznámi obci najneskôr v deň uzatvorenia prevádzkarne.
(3) V písomnom oznámení o dočasnom uzavretí prevádzkarne uvedie predovšetkým :
– obchodné meno, sídlo spoločnosti, miesto podnikania
– názov a adresu prevádzkarne
– zodpovedného vedúceho prevádzkarne
– termín (obdobie od – do) a dôvod uzavretia prevádzkarne.
§7
Zrušenie prevádzkarne
(1) O zrušení prevádzkarne prevádzkovateľ písomne informuje obec, ktorá je povinná na
požiadanie poskytnúť informácie o zrušení prevádzky spotrebiteľovi.
§8
Kontrola a sankcie
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:
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a) zamestnanci obce na základe písomného poverenia starostu obce
(2) Kontrolný orgán v prípade zistenia porušenia pravidiel ustanovených týmto nariadením,
vyzve prevádzkovateľa, aby upustil od konania, ktoré ohrozuje alebo narúša verejný poriadok
v obci.
(3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto
nariadenie môže obec podľa osobitého zákona uložiť pokutu do výšky 6.638 eur.

III. ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia
§9
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ sú povinné upraviť svoj čas predaja v obchode
a čas prevádzky služieb v súlade s týmto nariadením do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia.
(2) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť xxxxxxxxxxxx.
(3) Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva
č. xxxxxxxxxxxx, dňa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ing. Jana Tkáčiková, v.r.
starostka obce
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