5/2008
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Rohovce
zo dňa 16.10.2008
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Rohovce

Zastupiteľstvo obce Rohovce podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Rohovce (ďalej len "nariadenie").
§1
Predmet úpravy
(1) Predmetom úpravy tohto všeobecného záväzného nariadenie je určenie pravidiel
času predaja v obchodoch a času prevádzkovania služieb pri realizácii podnikania všetkých
subjektov podnikajúcich na území obce Rohovce na základe zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov alebo podľa osobitných predpisov, napr.
zákon č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
(2) Pre potreby tohto nariadenia sa prevádzkou, resp. prevádzkárňou rozumie priestor,
ktorý je v súvislosti s realizáciou konkrétnej podnikateľskej činnosti určený pre styk so
zákazníkmi.
§2
Určenie všeobecného času predaja v obchodoch a času poskytovania služieb
v prevádzkových priestoroch služieb
(1) Všeobecný čas predaja v obchodoch a všeobecný čas poskytovania služieb
prevádzkových priestoroch služieb na území obce Rohovce sa určuje v dňoch pondelok až
nedeľa na čas od 6.00 hod do 22.00 hod.
(2) V rámci času uvedeného v predchádzajúcom odseku si podnikateľský subjekt
(ďalej len prevádzkovateľ) prevádzkový čas pre každú svoju prevádzku stanový podľa
vlastného rozhodnutia bez obmedzenia.
(3) Prevádzkovateľ je čas predaja v obchode, resp. prevádzkový čas služieb povinný
písomne oznámiť obecnému úradu najneskôr 30 dní pred začatím činnosti prevádzky alebo
pred vykonaním zmeny prevádzkového času.
(4) Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:
a) názov a adresu prevádzky,
b) dátum začatia činnosti prevádzky, resp. dátum zmeny prevádzkového času,
c) sortiment predaja, resp. druh poskytovaných služieb,
d) čas predaja v obchode, resp. čas prevádzky služieb (rozpis prevádzkového času osobitne na
každý deň v týždni),
e) obchodné meno podnikateľského subjektu (prevádzkovateľa),
f) sídlo alebo miesto podnikania podnikateľského subjektu (prevádzkovateľa).
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(5) Podnikateľský subjekt, zahajujúci na území obce prevádzkovanie nového obchodu
alebo prevádzku služieb, k oznámeniu priloží:
a) kópiu dokladu oprávňujúceho vykonávanie podnikateľskej činnosti,
b) doklad o vlastníctve alebo nájme, resp. podnájme nebytového priestoru; ak je nebytový
priestor v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve manželov aj písomný súhlas
ostatných spoluvlastníkov,
c) doklad, že nebytový priestor, v ktorom sa má prevádzka vykonávať, stavebno-technicky
vyhovuje výkonu navrhovanej podnikateľskej činnosti (kolaudačné rozhodnutie, resp.
rozhodnutie o zmene v užívaní stavby, vydávané podľa zákona č. 50/1976 Zb. v platnom
znení),
d) prevádzkovatelia obchodov a služieb, ktorí na území obce ku dňu účinnosti tohto VZN už
podnikajú, sú povinní doklady podľa odsekov a) až c) doplniť najneskôr do 30 dní.
(6) Prevádzkovateľ môže svoju prevádzku na území obce prevádzkovať 24 hodín
denne bez obmedzenia iba v prípade, ak je predmetom vykonávanej podnikateľskej činnosti
prevádzkovanie:
a) čerpacie stanice pohonných hmôt,
b) hypermarkety a supermarkety,
c) pohotovostné služby v zdravotníctve,
d) ubytovacie služby.

§3
Určenie času predaja v obchodoch a času poskytovania služieb
v prevádzkových priestoroch služieb po 22 00 hod.
(1) Podnikateľ môže na území obce prevádzkovať svoj obchod alebo, poskytovať
služby po 22,00 hod., len na základe osobitného povolenia obce. K žiadosti o vydanie
povolenia je potrebné priložiť doklady uvedené v § 2 ods. 4 a 5 tohto nariadenia. Žiadosť
podáva prevádzkovateľ najneskôr 30 dní pred požadovanou účinnosťou.
(2) V prípade pohostinských, reštauračných prevádzok s časom predaja po 22,00 hod.
vydáva obec povolenie času predaja na dobu určitú - 2 mesiace (skúšobná doba) a až po jej
uplynutí, v prípade bezproblémového chodu takejto prevádzky, resp. po splnení príp.
podmienok daných v povolení sa povolenie zmení na dobu neurčitú.
(3) Povolenie na predajný čas, resp. prevádzkový čas po 22,00 hod., vydáva starosta
obce, po prejednaní príslušnej žiadosti obecnou radou a jej následnom odporučení.
(4) Ak vplyvom prevádzky, ktorá má povolený prevádzkový čas aj po 22,00 hod.,
dochádza k rušeniu nočného kľudu občanov obce, k porušovaniu verejného poriadku a pod.,
môže starosta obce po prejednaní dôvodu úpravy prevádzkového času obecnou radou a jej
následnom odporúčaní, povolenie zrušiť, prevádzkový čas vhodným spôsobom upraviť a pod.
(5) Pri jednorázovej úprave - predĺžení prevádzkového času po 22,00 hod. z dôvodov
konania svadby, spoločenskej slávnosti, tanečnej zábavy a pod. podáva obci prevádzkovateľ
písomnú žiadosť a to najneskôr 5 dní pred konaním samotnej akcie. Povolenie vydáva starosta
obce bez predchádzajúceho prejednania a doporučenia v poradných orgánoch obce.
(7) Pri zrušení prevádzky je prevádzkovateľ povinný písomne informovať obec
najneskôr 30 dní pred jej zrušením o skutočnostiach, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné
záväzky (reklamácie a pod.) vyplývajúce z podnikateľskej činnosti tejto prevádzky.
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§4
Kontrolná činnosť a sankcie
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) hlavný kontrolór obce,
b) poslanci zastupiteľstva obce Rohovce,
c) starosta obce,
d) zamestnanci obce.
(2) Podnikateľské subjekty, prevádzkovatelia podnikajúci vo svojich prevádzkach na
území obce sú povinní na vyzvanie kontrolného orgánu preukázať sa platným dokladom
oprávňujúcim na podnikanie, ako aj dokladom - povolením obce na prevádzkový čas po 22,00
hod., pokiaľ takýto prevádzkový čas realizujú.
(3) Prevádzkareň musí byť zvonku viditeľne označená údajmi, ktoré obsahujú:
a) obchodné meno a sídlo podnikateľa
b) meno, priezvisko a tel. spojenie osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne
c) prevádzkovú dobu určenú pre spotrebiteľa
d) kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkární alebo pohostinských zariadení.
(4) Pri dočasnom uzavretí prevádzky je prevádzkovateľ povinný na mieste, kde je
vyvesená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkárne, a to najneskôr
24 hodín pred jej dočasným uzavretím.
(5) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osobe (vykonávajúcej podnikateľskú činnosť)
pokutu do výšky 200.000,- Sk.
§5
Záverečné ustanovenia
(1) Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzkovania služieb uvedené v tomto
nariadení sa nevzťahujú na ambulantný predaj, podomový predaj, predaj na trhovisku,
jarmoky, príležitostné trhy a na podujatia organizované miestnymi spoločenskými
organizáciami.
(2) Povolenia o určení času predaja a času prevádzky služieb vydané obcou pred
účinnosťou tohto nariadenia strácajú platnosť šesťdesiatym dňom od nadobudnutia účinnosti
tohto všeobecne záväzného nariadenia.
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Rohovciach dňa 16.10.2008 uznesením číslo 125/2008.
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej
tabuli obce Rohovce.

Bc. Eugen Horváth v.r.
starosta obce
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