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Všeobecne záväzné nariadenie obce Sady nad Torysou
č. 2/ 2016
zo dňa 06.04.2016

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Sady nad Torysou

Obecné zastupiteľstvo v Sadoch nad Torysou podľa § 11 ods. 4 písm. g), § 6 ods. 1 a § 4 ods.
3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „ nariadenie“):

I.
ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1) Toto nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v
prevádzkarňach zriadených na území obce, v ktorých vykonávajú podnikateľskú činnosť
podnikatelia.1/
2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na tie prevádzkarne, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje
iný orgán ako obec podľa osobitných predpisov.2/
§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
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.

1/ §2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
2/ napr. § 6 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 písm. za) zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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) Všeobecný prevádzkový čas je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň
sprístupnená spotrebiteľom za účelom predaja tovaru alebo poskytovania služieb
6) Osobitný prevádzkový čas ja časové rozpätie, kedy je vykonávaná podnikateľská činnosť
nad rámec všeobecného prevádzkového času.
7) Prevádzka s pohostinskou činnosťou je prevádzka, v ktorej sa spotrebiteľovi podávajú
alkoholické nápoje na priamu konzumáciu.
11) Letná terasa
je sezónne rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného,
kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru pred prevádzkarňami, ktoré je
súčasťou prevádzkarne.
II.
ČASŤ
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
§3
Prevádzkový čas
1) Prevádzkový čas na území obce sa určuje nasledovne:
a) všeobecný prevádzkový čas v prevádzkach obchodu a služieb v časovom rozmedzí od
06.00 hod. do 22.00 hod.
b) osobitný prevádzkový čas v prevádzkach pohostinských služieb v čase po 22.00 hod.
§4
Ohlásenie všeobecného prevádzkového času
1) Prevádzkovateľ si sám určí prevádzkový čas prevádzkarne v rámci všeobecne
prevádzkového času (od 06.00 hod. do 22.00 hod) .
2) Podnikateľ alebo prevádzkovateľ prevádzkarne písomne ohlási obci určenie
prevádzkového času svojej prevádzkarne najneskôr v deň začatia činnosti prevádzkarne ako aj
každú zmenu prevádzkového času.
3) V písomnom oznámení uvedie prevádzkovateľ tieto údaje:
a) obchodné meno, IČO, sídlo spoločnosti (právnická osoba) alebo miesto podnikania
(fyzická osoba),
b) názov a adresa prevádzkarne, telefonický kontakt,
c) sortimentné zameranie prevádzkarne (predmet podnikania, rozsah služieb),
d) prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa,
e) samostatne čas prevádzkovania vonkajšieho sedenia (terasy, letného sedenia a pod.) pred
prevádzkarňou,
f) deň začatia činnosti prevádzkarne.
4) K písomnému oznámeniu žiadateľ priloží fotokópiu výpisu zo živnostenského registra,
resp. z obchodného registra a fotokópiu dokladu o vlastníctve, alebo nájomnej zmluvy k
priestoru prevádzkarne.
5) Obec vydá prevádzkovateľovi písomné potvrdenie o podaní ohlásenia prevádzkovej doby.
Podnikateľ, resp. prevádzkovateľ prevádzkarne sa na požiadanie osôb, ktoré sú oprávnené
vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia, preukáže písomným potvrdením o
ohlásení prevádzkového času prevádzkarne vydaným obcou.
6) Prevádzkovateľ na vhodnom a viditeľnom mieste prevádzkarne uvedie 3/:

a) obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa.
6) Zmenu prevádzkového času prevádzkovateľ oznámi obci najneskôr deň pred plánovanou
zmenou prevádzkového času.
7) Prevádzkovateľ dbá o to, aby prevádzkovaním a činnosťou svojej prevádzky predaja alebo
služieb nedochádzalo k narušovaniu verejného poriadku, predovšetkým:
a) aby bol dodržiavaný prevádzkový čas prevádzkarne, určený podľa § 3 tohto nariadenia,
b) aby nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného poriadku,
c) prispôsobením činnosti prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po ukončení určeného
prevádzkového času nezdržiavali v prevádzkarni.
8) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby ohlásenie prevádzkového času a potvrdenie o tejto
skutočnosti boli v prevádzkarni prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu.
§5
Udeľovanie súhlasu na osobitný prevádzkový čas v prevádzkach pohostinských
služieb
1) V nočnom čase medzi 22,00 hod. a 06,00 hod. môže prevádzkovateľ poskytovať služby len
na základe povolenia obce.
2) Prevádzkovateľ je povinný požiadať obec o vydanie rozhodnutia (povolenia) na osobitný
prevádzkový čas.
3) Žiadosť musí obsahovať:
a) obchodné meno, IČO, sídlo spoločnosti (právnická osoba) alebo miesto podnikania
(fyzická osoba),
b) názov a adresa prevádzkarne, telefonický kontakt,
c) sortimentné zameranie prevádzkarne (predmet podnikania, rozsah služieb),
d) prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa,
e) odôvodnenie žiadosti na vydanie rozhodnutia na osobitný prevádzkový čas,
f) uvedenie miesta, na ktoré sa súhlas vyžaduje (vnútorný priestor prevádzkarne, letná terasa
a pod.).
4) Rozhodnutie obce k poskytovaniu služieb v nočnej dobe môže obec obmedziť dobou
určitou - skúšobnou dobou, v rámci ktorej bude obec sledovať najmä dodržiavanie nočného
pokoja, vplyv na životné prostredie, dodržiavanie verejného poriadku a ostatných podmienok
stanovených v povolení.
5) V prípade opodstatnených sťažností na nedodržiavanie prevádzkovej doby a na rušenie
nočného pokoja spôsobeného v súvislosti s činnosťou prevádzky, môže obec odňať povolenie
na poskytovanie služieb v nočnej dobe.

3/ § 15 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990

Zb. o

priestupkoch v znení neskorších predpisov
§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.
Tak isto vyznačí začiatok a koniec
kratšieho uzavretia prevádzky.
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 tieto
údaje: obchodné meno, sídlo spoločnosti, miesto podnikania, názov a adresu prevádzkarne,
zodpovedného vedúceho prevádzkarne, termín (obdobie od – do) a dôvod uzavretia
prevádzkarne.
§7
Kontrola a sankcie
1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať zamestnanci obecného
úradu na základe písomného poverenia starostom obce a hlavný kontrolór 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 uložiť pokutu do výšky 6.638,- €.
III.
ČASŤ
Spoločné a prechodné ustanovenia
§8
Spoločné a prechodné ustanovenia
1) Rozhodnutia obce o predĺžení prevádzkového času po 22,00 hod., vydané pred účinnosťou
tohto nariadenia strácajú platnosť dňom 31. mája 2016.
2) Prevádzkovatelia prevádzkarní písomne ohlásia obci najneskôr do 20. mája 2016 určenie
prevádzkovej doby svojej prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.
§9
Platnosť a účinnosť
1) Obecné zastupiteľstvom obce Sady nad Torysou sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení uznieslo dňa 25.04.2016.
2) Návrh tohto VZN bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce dňa 07.04.2016.
3) Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce dňa 26.04.2015.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli obce.

V Sadoch nad Torysou, dňa 06.04.2016
JUDr. Vojtech Farkaš
starosta

