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Obecné zastupiteľstvo v Tulčíku na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i/ a § 6
ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zák. SNR č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov schválilo

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

01/ 2009
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území Obce Tulčík
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa upravuje v súlade
s platnou právnou úpravou čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb pri
vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkárňach podnikateľov. Toto VZN
zároveň vytvára možnosti pre občanov na obstaranie nákupov a služieb.
Článok 2
ROZSAH PÔSOBNOSTI
Toto VZN sa vzťahuje:
a/ na katastrálne územie obce Tulčík,
b/ na všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na vykonávanie obchodnej
činnosti.

Článok 3
VYMEDZENIE POJMOV
1. Obchodnou činnosťou pri zriaďovaní prevádzky a povoľovaní času predaja
v obchode respektíve času prevádzky služieb sa rozumie vykonávanie
maloobchodnej činnosti a poskytovanie obchodných služieb v stálych
prevádzkach.
2. Spotrebiteľom (kupujúcim) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá
nakupuje tovar alebo používa služby.
3. Podnikateľom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá je držiteľom oprávnenia
na vykonávanie obchodnej činnosti alebo poskytovanie obchodných služieb.
4. Prevádzkou (prevádzkarňou) sa podľa tohto VZN rozumie priestor, v ktorom sa
prevádzkuje podnikateľská činnosť.
Článok 4
ČAS PREDAJA V OBCHODE A ČAS PREVÁDZKY SLUŽIEB
1. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb obec povoľuje, prípadne mení
v súlade s miestnymi a regionálnymi záujmami tak, aby boli uspokojené potreby
obyvateľov obce. Na základe toho sa stanovuje:
a) Všeobecný čas predaja v obchode je v rozsahu od 06.00 hod. do 20.00 hod.
a všeobecný čas prevádzky služieb je v rozsahu od 10.00 hod. do 24.00 hod.
b) V obchodoch zabezpečujúcich zásobovanie obyvateľstva potravinami je čas
predaja denne minimálne do 18.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. (okrem dní
pracovného pokoja).
c) Čas prevádzky pre kaviarne, bary, pohostinstvá, herne a na ich úroveň
postaveným prevádzkam poskytujúcim občerstvenie a predaj alkoholických
nápojov vo vlastných priestoroch na priamu konzumáciu je denne v rozsahu od
10.00 hod. do 22.00 hod., v piatok a sobotu od 10.00 hod. do 24.00 hod.,
a v dňoch pracovného pokoja od 13.00 hod. do 22.00 hod. Uvedený čas
prevádzky sa vzťahuje aj na letné terasy zriadené pri jednotlivých prevádzkach.
d) Pri konaní spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na verejných
priestranstvách obce sa môže čas prevádzky služieb prispôsobovať požiadavkám
organizátorov podujatí alebo podnikateľom poskytujúcim služby na podujatiach.

2. Na území obce Tulčík podnikateľský subjekt môže začať, prípadne meniť účel
podnikania v prevádzke až po vydaní kladného záväzného stanoviska obce k
zriadeniu prevádzky, rozhodnutia stavebného úradu ak je to potrebné a po
schválení času predaja alebo času prevádzky za týchto podmienok:
a) Podnikateľ, ktorý bude vykonávať obchodnú činnosť alebo poskytovať služby
v prevádzke na území obce, musí požiadať obec o povolenie času predaja
respektíve času prevádzky služieb. Zmenu času predaja a času prevádzky služieb
môže uskutočniť iba so súhlasom obce a na základe písomnej žiadosti (ďalej len
žiadosť).
b) Žiadosť musí obsahovať tieto údaje:
- názov a adresu prevádzkarne
- dátum začatia činnosti prevádzkarne
- čas predaja alebo čas prevádzky
- sortiment predaja respektíve poskytované služby
c) K žiadosti podnikateľ priloží:
- kópiu živnostenského listu respektíve výpis z obchodného registra
- doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru
Ak sa v priestoroch pripravovanej prevádzkárne žiadaný alebo podobný predmet
činnosti nevykonával, k žiadosti je nevyhnutné doložiť doklad, že priestor
stavebno - technicky vyhovuje vykonávanej činnosti (kolaudačné rozhodnutie
v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov)
d) Na základe žiadosti podnikateľa obec povolí čas predaja alebo čas prevádzky v
súlade s týmto VZN, tak aby zodpovedal miestnym podmienkam a platným
predpisom. Podnikateľ nemôže meniť čas predaja alebo čas prevádzky bez
súhlasu obce.
e) Pokiaľ podnikateľ nepredloží návrh času predaja alebo času prevádzky, obec
mu určí tento čas v súlade s týmto VZN. Už povolený čas predaja alebo čas
prevádzky môže obec meniť prípadne upravovať aj bez podnetu podnikateľa,
pokiaľ sú oprávnené požiadavky občanov, alebo je to v záujme obce.
f) Žiadosť o jednorázové predĺženie času prevádzky z dôvodu konania
spoločenských akcií (životné jubileá a pod.) v prevádzke, je potrebné predložiť
obci minimálne tri dni pred konaním akcie.

g) Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený čas predaja a čas prevádzky,
pričom v prevádzkach barov a pohostinstiev prispôsobí činnosť tak, aby hostia sa
nezdržiavali v prevádzke po záverečných hodinách.
Článok 5
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú kontrolné orgány:
- starosta obce,
- poslanci obecného zastupiteľstvá a členovia komisie pre ochranu verejného
poriadku.

2. Podnikatelia podnikajúci na území obce Tulčík sú povinní na vyzvanie
kontrolného orgánu preukázať sa platným živnostenským oprávnením (licenciou),
záväzným stanoviskom obce k zriadeniu prevádzky a povolením času predaja
respektíve času prevádzky.
Článok 6
SANKCIE
1. Porušenie ustanovení tohto VZN bude riešené v zmysle zákona č. 372/1990
Zb.
o
priestupkoch
v
znení
neskorších
predpisov.
2. Starosta obce môže uložiť právnickej a fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie pokutu do výšky 6.638,78 € za porušenie tohto VZN podľa
príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Článok 7
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. V odôvodnených prípadoch po prerokovaní v Obecnej rade starosta obce môže
po vyčerpaní všetkých právnych možností podať návrh v súlade s § 58 Zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov na
pozastavenie, resp. zrušenie živnostenského oprávnenia.
2. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste obchodu a prevádzky musí byť
uvedené:
- obchodné meno a sídlo,
- meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzky,

- povolený čas predaja a čas prevádzky určený pre spotrebiteľa,
- kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzok,
- v prípade dočasného uzatvorenia obchodu alebo prevádzky, čas od kedy do
kedy bude obchod respektíve prevádzka uzatvorená.
3. Pri dočasnom uzatvorení obchodu alebo prevádzky na dobu dlhšiu ako jeden
deň je zodpovedný vedúci obchodu, prevádzky alebo podnikateľ povinný
požiadať obec o vydanie písomného súhlasu.
4. Pri zrušení obchodu alebo prevádzky je podnikateľ povinný informovať obec o
tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky.
5. Toto VZN č. 01/2009 Obce Tulčík schválené Obecným zastupiteľstvom v
Tulčíku dňa 16.01.2009 uznesením č. 187/2009 nadobúda účinnosť dňa
02.02.2009.

v Tulčíku dňa 19.01.2009

Ing. Janka ŠOLTÉSOVÁ
starostka obce

