OBEC ŠTIAVNIK

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2019
O určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Štiavnik

Marec 2019
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Obec Štiavnik na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky, ďalej podľa § 4 ods. 3 písm. i) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 455/1991 Z.z.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa, s § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník a so
zákonom č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) obce Štiavnik upravuje v súlade
s platnou právnou úpravou pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb
pre fyzické osoby – prevádzkovateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce
Štiavnik, kontrolu a sankcie za porušenie tohto VZN.
2. Toto VZN sa nevzťahuje na ambulantný predaj a predaj tovaru a poskytovanie služieb na
príležitostných trhoch. Takýto predaj upravuje VZN č. 5/2011 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Štiavnik a trhový poriadok obce.
3. Obec môže v prípade potreby požiadať o súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností, ak ide
o prevádzku v rodinných domoch alebo v blízkosti rodinných domov, stanovisko príslušných
orgánov štátnej správy, štátneho odborného dozoru v záujme ochrany zdravých životných
podmienok, zdravého spôsobu života a ochrany životného prostredia. Prevádzkarňou nesmie
byť ohrozované životné prostredie alebo porušovaný verejný poriadok a iné právne predpisy
(napr. bezpečnosť, hlučnosť, ochrana mladistvých atď.).
Článok 2
Základné pojmy
Pre účely tohto VZN je:
a) prevádzkareň – účelovo určený priestor, v ktorom podnikateľ prevádzkuje svoju
podnikateľskú činnosť za účelom predaja konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo
konkrétneho druhu služieb podľa osobitného predpisu.
b) prevádzkovateľ – osoba zapísaná v obchodnom registri alebo osoba, ktorá podniká na
základe živnostenského alebo iného oprávnenia a spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky
alebo poskytuje služby v prevádzkarni.
c) prevádzková doba – čas predaja a čas poskytovania služieb v prevádzkarni.
d) nočný pokoj – čas od 22.00 hod. do 6.00 hod.
Článok 3
Všeobecná prevádzková doba
1. Všeobecná prevádzková doba v prevádzkach s predajom tovaru a v prevádzkach
poskytujúcich služby je určená v dňoch pondelok až nedeľa od 6.00 hod. do 22.00 hod, okrem
zariadení hotelových služieb s prevahou služieb ubytovania.
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2. V rámci všeobecnej prevádzkovej doby prevádzkovateľ oznámi obci vlastnú prevádzkovú
dobu pre každú prevádzkareň osobitne.
3. Prevádzková doba ubytovacích zariadení je neobmedzená, taktiež všetkých prevádzkarní
obchodu a služieb na území obce Štiavnik zo dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka na
01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzená.
Článok 4
Výnimky zo všeobecnej prevádzkovej doby
1. Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby:
a) z dôvodu konania mimoriadnej a neverejnej akcie pre uzavretú spoločnosť (napr. svadba,
oslava krstu, prijímania, promócie, životného jubilea atď.),
b) z dôvodu konania jednorazového verejného podujatia s hudobnou produkciou, t.j. živou
hudbou alebo reprodukovanou technickými zariadeniami, určenou na počúvanie alebo tanečnú
zábavu (diskotéka, ples, počas obecných podujatí atď.),
je podnikateľ povinný písomne požiadať obec Štiavnik o jednorazové predĺženie prevádzkovej
doby najneskôr 7 dní pred konaním podujatia formou písomnej žiadosti s tým, že v žiadosti
presne určí dôvod jednorazového predĺženia prevádzkového času, ktorý nemôže byť
zameniteľný s iným.
2. Prevádzkovateľ, resp. hostiteľ uzatvorenej spoločnosti je plne zodpovedný za dodržiavanie
verejného poriadku a nerušenie nočného pokoja po dobu konania akcie.
Článok 5
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť podľa osobitného
predpisu.
2. Prevádzkovateľ si sám určí čas predaja alebo prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade
s článkom 3 tohto VZN obce Štiavnik a takto určený čas je povinný dodržiavať.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa z prevádzkarne nešíril nadmerný hluk a aby
neboli prekročené najvyššie prístupné hodnoty hluku pre denný a nočný čas podľa osobitného
predpisu a aby nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja.
4. V záujme náležitej všeobecnej informovanosti a evidenčného prehľadu podnikateľov na
území obce, čas predaja alebo prevádzkovú dobu prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne
oznámiť obci prostredníctvom Obecného úradu v Štiavniku, prípadne jej zmenu v zriadenej
prevádzkarni a to najneskôr 7 dní pred začatím činnosti prevádzkarne alebo pred vykonaním
zmeny prevádzkovej doby. Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:
a) meno a adresa žiadateľa/ názov a sídlo firmy, IČO a telefónne číslo
b) názov a adresa prevádzkarne
c) zodpovedná osoba, telefónne číslo
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d) vlastník nebytového priestoru/ pozemku
e) druh podnikateľskej činnosti
f) dátum začatia činnosti prevádzkarne a prevádzkový čas
K písomnému oznámeniu všeobecnej prevádzkovej doby prevádzkovateľ priloží:
a) údaje k získaniu výpisu z obchodného registra, živnostenského listu alebo koncesnej listiny,
prípadne ich kópie
b) údaje k preukázaniu vlastníckeho vzťahu k priestoru, v ktorom je prevádzka umiestnená,
poprípade preukázanie nájomného vzťahu k tomuto priestoru a písomný súhlas vlastníka
priestoru.
Článok 6
Kontrolná činnosť a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať:
a) starosta obce
b) poslanci obecného zastupiteľstva obce Štiavnik
2. Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom podľa § 46 zákona č. 372/1990 Z.z.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za zistený priestupok je oprávnená Obec Štiavnik
ukladať a vyberať pokutu 33 € v blokovom konaní.
3. Porušenie povinností ustanovených týmto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie je podľa § 27b ods. 1 a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 27b ods. 2 uložiť
pokutu do výšky 6 638 €. Pokuta je príjmom obce.
4. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob a čas trvania a následky
protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis
o správnom konaní.
Článok 7
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 18.04. 2019,
uznesením č. 59 /2019.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli a webovej stránke Obce Štiavnik.

Ing. Štefan Vároš
starosta obce
VZN Návrh zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce dňa: 01.04. 2019
Schválené VZN zverejnené na úradnej tabuli a web stránke obce dňa: 29.04. 2019
VZN nadobudne účinnosť: 14.05. 2019
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