Obecné zastupiteľstvo v Pribyline na základe ustanovenia § 4, ods.3 písm. i) a ustanovenia § 6
ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE PRIBYLINA
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Pribylina
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Týmto všeobecne záväzným nariadením /ďalej len "nariadenie"/ sa podrobnejšie upravuje
čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb na území obce Pribylina.
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto nariadenia:
1/ prevádzkovateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, vykonávajúca
podnikateľskú činnosť na základe vydaného živnostenského oprávnenia alebo výpisu
z obchodného registra.
2/ prevádzkarňou sa rozumie priestor v ktorom prevádzkovateľ vykonáva podnikateľskú
činnosť.
3/ prevádzkový čas je čas predaja a čas poskytovania služieb v prevádzkarni.
ČAS PREDAJA A POSKYTOVANIA SLUŽIEB
§5
Všeobecný prevádzkový čas
1/ Všeobecný prevádzkový čas v prevádzkarňach obchodu a služieb sa stanovuje od 06,00 hod.
do 22,00 hod. V rámci tohto času si podnikateľský subjekt stanoví prevádzkový čas.
2/ Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť na obecný úrad v Pribyline prevádzkový čas
pred začatím činnosti prevádzkarne alebo pri každej zmene prevádzkového času.
3/ Písomné oznámenie musí obsahovať:
a) meno alebo obchodný názov prevádzkovateľa,
b) názov a adresu prevádzkarne,
c) dátum začatia činnosti predaja / poskytovania služieb/,
d) návrh prevádzkového času aj s vyznačením prestávok,
e) sortiment predaja, prípadne druh poskytovaných služieb
4/ K písomnému oznámeniu žiadateľ priloží:
a) výpis zo živnostenského registra, prípadne výpis z obchodného registra,
b) doklad o vlastníctve, prípadne inom práve k priestoru prevádzkarne,
5/ Výrobky sa môžu predávať v určenom čase predaja. Po celý čas predaja musí prevádzkareň a
všetky jej časti zostať otvorené a všetci obyvatelia, ktorí v čase predaja do prevádzkarne vošli,
musia byť obslúžení.
6/ Prevádzkovateľ je povinný na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne vyvesiť
prevádzkový čas pre spotrebiteľov.
§6
Prevádzkový čas v nočnom čase
1/ V dobe od 22,00 hod. do 06,00 hod. môže prevádzkovateľ poskytovať služby len na základe
povolenia obce Pribylina.
2/ Žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať náležitosti podľa § 5 ods. 3/ a ods. 4/.

3/ Obec vydá povolenie len za predpokladu, že činnosť prevádzkarne nebude rušiť nočný kľud.
4/ V prípade jednorazového predĺženia prevádzkového času po 22,00 hod. z dôvodov konania
svadby, rodinnej oslavy a pod. je potrebné túto skutočnosť oznámiť na obecný úrad najneskôr
dva dni pred konaním akcie.

§7
Dočasné uzavretie prevádzkarne
1/ Dočasne sa môže prevádzkareň uzavrieť na čas nevyhnutne potrebný len v prípade:
a/ vykonávania inventarizácie,
b/ živelnej udalosti,
c/ havarijného stavu prevádzkarne alebo jej zariadenia,
d/ adaptácie, či inej úpravy prevádzkarne alebo jej zariadenia,
e/ smrti pracovníka, alebo poskytnutia pracovného voľna v súvislosti s náhlym ochorením alebo
úrazom rodinného príslušníka pracovníka prevádzkarne, kde je len jedna pracovná sila, alebo v
súvislosti so zabezpečovaním pohrebu pri úmrtí rodinného príslušníka pracovníka
prevádzkarne.
Ak vo vyššie uvedených prípadoch trvá dočasné uzavretie viac ako jeden deň, musí sa na
Obecný úrad v Pribyline neodkladne písomne oznámiť dôvod a trvanie prechodného uzavretia.
2/ Každé dočasné uzavretie prevádzkarne je podnikateľský subjekt /prevádzkovateľ/ povinný
oznámiť výveskou na mieste kde je uvedený prevádzkový čas s uvedením:
a/ doby trvania dočasného uzavretia prevádzkarne,
b/ dňa príp. hodiny, kedy bude prevádzka znovu funkčná.
3/ Definitívne ukončenie činnosti prevádzkarne alebo jej premiestnenie je podnikateľský
subjekt povinný písomne oznámiť na Obecný úrad v Pribyline najneskôr 5 dní pred dňom
ukončenia, resp. premiestnenia prevádzkarne.
POVINNOSTI PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV
§8
Okrem základných povinností podnikateľských subjektov, zakotvených v ustanovení § 29
zákona č.455/1991 Zb. v platnom znení sú podnikatelia, vykonávajúci obchodnú činnosť v obci
Pribylina povinní:
a) dodržiavať príslušné všeobecne záväzné nariadenia obce
AMBULANTNÝ PREDAJ
§9
1/ Ambulantný predaj mimo priestoru verejného priestranstva je zakázaný
2/ Predávajúcim podľa tohto nariadenia môžu byť výlučne:
a/ právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
b/ fyzické osoby predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti
c/ autori ľudových umeleckých predmetov.
3/ Predávajúci je povinný:
•
•
•
•
•

označiť svoje predajné zariadenie menom, priezviskom a miestom trvalého pobytu,
obchodným menom a sídlom,
dodržiavať povinnosti v tomto nariadení,
udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote,
zreteľne označiť predávané výrobky cenou,
pri predaji váženého tovaru vykonávať váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženého tovaru

•
•

kontrolným orgánom obce predložiť doklad o oprávnení na podnikanie a preukaz
totožnosti,
doklad o zaplatení nájmu, prípadne dane za dočasné užívanie verejného priestranstva.

SANKCIE
§9
Starosta obce môže za porušenie tohto nariadenia uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200 000,-Sk.

PRECHODNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10
1/ Povolenia o určení času predaja a času prevádzky, ktoré boli vydané pred účinnosťou tohto
nariadenia, zostávajú v platnosti.
2/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN ruší sa VZN o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb v obci Pribylina, podmienkach podnikania na území obce Pribylina.
3/ Návrh tohto VZN bol zverejnený dňa 31.08.2007
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Pribyline dňa
24. septembra 2007.
4/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10. októbra 2007.
V Pribyline, september 2007
Ing. Milan Kohút
starosta obce

