VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2016
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Chľaba
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Obecné zastupiteľstvo v Chľabe na základe § 4, § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 4/2016
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Chľaba
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
1) Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby
oprávnené na vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktoré prevádzkujú na území obce Chľaba
prevádzkarne obchodu a služieb.
2) Prevádzkarňou sa podľa tohto VZN rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním
priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na
prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.
3) Pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb obce Chľaba vychádza z takej
prevádzkovej doby, aby boli uspokojené potreby občanov mesta a požiadavky podnikateľov.
4) Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) je časovo ohraničená
časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni vykonávaná podnikateľská činnosť, t.j. v prevádzkarni sa
vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby v čase určenom v tomto VZN.
§2
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
V rámci podmienok zabezpečenia prevádzkovania obchodov a poskytovania služieb obyvateľom obce
Chľaba sa určuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb takto:
1) Všeobecná prevádzková doba v prevádzkarniach s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru

a v prevádzkarniach poskytujúcich služby je určená časom medzi 06.00 hod a 22.00 hod.
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

Prevádzková doba v prevádzkarniach s predajom periodickej, neperiodickej tlače a tlačovín a v
predajniach potravín je určená časom medzi 05.00 hod. a 22.00 hod.
Prevádzková doba v pohostinských odbytových strediskách, ktoré zabezpečujú stravovanie,
občerstvenie, prípadne spoločenskú a zábavnú činnosť vrátane prevádzok typu reštaurácia,
hostinec, kaviareň, pizzéria, bistro, bar, pivnica, piváreň, nočný bar, tanečný klub, sa upravuje v
čase od 7:00 hod. do 23:00 hod.
Prevádzková doba v prevádzkarniach, ktoré organizujú najmä svadby, promócie, stužkové
slávnosti a iné podujatia slávnostného charakteru sa pre tieto udalosti určuje v čase do 05:00
hod..
Prevádzková doba v prevádzkarniach poskytujúcich ubytovacie služby bez poskytovania
pohostinských činností, v čerpacích staniciach pohonných hmôt, v obchodných domoch typu
supermarket a hypermarket je časovo neobmedzená.
V špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom
výherných prístrojov technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými
zariadeniami a viedeohrami sa určuje prevádzková doba od 8.00 hod. do 22.00 hod.
Dňa 31.12. (Silvester) je prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území
obce Chľaba neobmedzená.
Zariadeniam slúžiacim na regeneráciu a rekondíciu sa určuje prevádzková doba v čase od 8:00
hod. do 22:00 hod..
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9) Prevádzková doba športových zariadení sa určuje v čase od 8:00 hod. do 22:00 hod..
10) Prevádzková doba pre technickú zábavnú činnosť najmä kolotoče, lunapark je prevádzková doba určená v

čase od 13:00 hod. do 22:00 hod..
11) Prevádzková doba v prevádzkarni i mimo prevádzkarne pre prevádzkovateľa živnosti, ktorou je remeselná
živnosť uvedená v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, a to
SKUPINA 113 – Stavebníctvo (napr. služby poskytované v oblasti murárstva, tesárstva, vodoinštalatérstva
a kúrenárstva), SKUPINA 111 – Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných
výrobkov (napr. služby poskytované v oblasti stolárstva), SKUPINA 103 – Výroba motorových a
ostatných dopravných prostriedkov (napr. opravy karosérií a pracovných strojov, služby súvisiace s
diagnostikou a opravami cestných motorových vozidiel) sa určuje.
a) v pracovných dňoch najviac od 6:00 hod. do 22:00 hod.,
b) v sobotu najviac od 7:00 hod. do 22:00.,
c) vo sviatok a v ostatných dňoch pracovného pokoja od 8:00 hod. do 18:00 hod..
12) Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Chľaba sú
upravené príslušným VZN.
13) Prevádzková doba pre prevádzkarne obchodu a služieb v tomto VZN nešpecifikované sa určuje v čase
od 6:00 hod. do 22:00 hod..
§3
Povinnosti prevádzkovateľa
1) Prevádzkovateľ je povinný ohlásiť obci Chľaba zriadenie prevádzkarne na území obce Chľaba najmenej
5 pracovných dní po zahájení činnosti v prevádzkarni, spolu s časom predaja v obchode a časom
prevádzky služieb, ktoré si určuje sám podnikateľ, v súlade s týmto VZN.
2) Prevádzkovateľ zabezpečí :
a) dodržiavanie určeného prevádzkového času,
b) v prípade, že je prevádzka otvorená aj po 22,00 hod. v súlade s týmto VZN, je prevádzkovateľ povinný
zabezpečiť, aby nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu a verejného poriadku a hluk zo zariadení a hudobnej
produkcie neprekročil najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory, ustanovené príslušnými normami a
právnymi predpismi,
c) prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa po určenej prevádzkovej dobe nezdržiavali hostia v
prevádzkových miestnostiach a v prevádzkárni,
d) umožniť vstup kontrolnému orgánu mesta do prevádzky za účelom vykonania kontroly dodržiavania
prevádzkovej doby danej prevádzky.
3) Prevádzkovateľ oznámi obci Chľaba zrušenie prevádzkovej doby a ukončenie činnosti prevádzky
najneskôr do 15 dní odo dňa jej zrušenia.
§4
Záverečné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom po jeho zverejnení na úradnej
tabuli obce.

Henrieta Kosznovszka
starostka obce
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