Všeobecné záväzné nariadenie Číslo: VZN - 15/2021

OBEC KECHNEC
v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva
„Návrh“

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce KECHNEC
č. 15/2021
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Kechnec

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:

18.11.2020
18.11.2020
03.12.2020

VZN na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
Nadobúda účinnosť dňom:

...............
...............
1.1.2021

Obec Kechnec podľa § 4 ods. 3 písm. i) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2021
o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Kechnec
§1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „nariadenie“) určuje pravidlá času predaja v obchode a
času prevádzky služieb na území obce Kechnec, povinnosti prevádzkovateľov obchodov a služieb
pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarňach, kontrolu
a sankcie za porušenie tohto nariadenia.
2. Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na vykonávanie
podnikateľskej činnosti, ktoré prevádzkujú na území obce prevádzkarne obchodu a služieb.
3. Pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Kechnec sa
vychádza z prevádzkovej doby tak, aby boli uspokojené potreby občanov obce a primerané
požiadavky podnikateľov.
4. Toto nariadenie sa nevzťahuje na ambulantný predaj a predaj tovaru a poskytovanie služieb na
príležitostných trhoch.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) prevádzkareň – priestor v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť spočívajúca
v predaji tovaru a poskytovaní služieb a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľmi.
b) prevádzkovateľ – podnikateľ poskytujúci predaj v obchode alebo prevádzkujúci službu.
c) podnikateľ – osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe
živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského
oprávnenia podľa osobitných predpisov.
d) prevádzková doba – čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb.
e) verejné kultúrne podujatie – podujatie organizované v prevádzke prevádzkovateľa pre neurčitý
počet osôb za účelom ich účasti na koncerte, hudobnej a tanečnej produkcii, tanečnej zábave a
iných akciách v oblasti spoločenskej zábavy, ktorého podmienky konania a organizovania
určuje osobitný predpis.
f) nočný kľud – časový úsek dňa od 22:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa, ktorý je
vyhradený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov v záujme
dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.
g) hlukom každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.
§3
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Všeobecná prevádzková doba sa určuje v čase od 06:00 hod. do 23:00 hod.
2. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby (prevádzkovatelia) si sami určia čas
predaja alebo otváracie hodiny svojich prevádzok v súlade so všeobecnou prevádzkovou dobou
a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a takto určený čas sú povinné dodržiavať.

3. Prevádzková doba v prevádzkach, ktorých predmetom činnosti je pohostinská, reštauračná
činnosť ako aj rýchle občerstvenie v spojení s predajom na priamu konzumáciu vrátane
prevádzok typu kaviareň, denný bar, nočný bar sa určuje nasledovne: pondelok – nedeľa od 10.00
hod. do 23.00 hod.
4. V prevádzkach, v ktorých sa koná podujatie charakteru uzavretej spoločnosti/svadobné hostiny,
životné výročia, firemné oslavy a pod. je prevádzková doba neobmedzená.
5. V prevádzkach organizujúcich akcie na prelome dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka na
1.1. nasledujúceho kalendárneho roka je prevádzková doba neobmedzená.
6. Prevádzkový čas v prevádzkarňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania a prevádzkový
čas v čerpacích staniciach pohonných hmôt je časovo neobmedzený.
7. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na určenie prevádzkovej doby pre verejné
kultúrne podujatia usporiadané právnickými alebo fyzickými osobami v zmysle § 1 zákona č.
96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
§4
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný:
a) zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bola dodržaná prevádzková doba podľa tohto
nariadenia,
b) prevádzkovateľ v prevádzkarni otvorenej v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia je
povinný po 22:00 hod. zabezpečiť dodržiavanie nočného pokoja a verejného poriadku tak,
aby činnosťou prevádzkarne nebolo rušené blízke okolie a hluk neprekročil najvyššie
prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory podľa osobitného predpisu.
c) prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa spotrebitelia po určenej prevádzkovej dobe
nezdržiavali v prevádzkarni,
d) umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za účelom vykonania kontroly
dodržiavania prevádzkovej doby danej prevádzkarne.
§5
Oznamovacia povinnosť
1. Prevádzkovateľ je povinný písomne ohlásiť Obecnému úradu v Kechneci prevádzkový čas, alebo
zmenu prevádzkového času (príloha č. 1 tohto nariadenia) v súlade s ustanoveniami tohto
nariadenia najneskôr jeden deň pred začatím činnosti prevádzkarne, resp. uvažovanej zmene
prevádzkového času. Obecný úrad v Kechneci toto ohlásenie písomne potvrdí.
2. Prevádzkovateľ reštauračného a pohostinského zariadenia môže jednorazovo predĺžiť
prevádzkový čas z dôvodu konania mimoriadneho a neverejného podujatia pre uzavretú
spoločnosť do 06:00 hod.
3. Prevádzkovateľ je povinný doručiť Obecnému úradu v Kechneci písomné ohlásenie o
jednorazovom predlžení prevádzkového času najneskôr jeden deň pred konaním takéhoto
podujatia. V ohlásení je prevádzkovateľ povinný jednoznačne určiť dôvod jednorazového
predlženia času prevádzky.
4. Dočasné uzavretie prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný ohlásiť Obecnému úradu v Kechneci
minimálne 24 hodín vopred, ak je prevádzkareň uzavretá dlhšie ako jeden deň.
§6
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva starosta obce, poslanci obecného
zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce, poverený zamestnanec obce.
2. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou je
správnym deliktom, za ktorý je možné uložiť pokutu do 6 638,- eur.

3. Obec pri ukladaní pokút prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho
konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností.
4. Pokuty nezaplatené v stanovenom termíne budú vymáhané exekučným konaním.
5. Pokuty sú príjmom rozpočtu obce Kechnec.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Prevádzkovatelia, ktorých prevádzková doba je v rozpore s týmto nariadením, sú povinní
najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti nariadenia upraviť prevádzkovú dobu v súlade s
nariadením.
2. V prípade vzniku otázok neupravených týmto nariadením sa tieto riadia príslušnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky vzťahujúcimi sa na danú oblasť.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kechnec dňa
..............., uznesením č......./2020.
4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2020, ktoré
schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kechnec dňa 13.3 2020, uznesením č.15/2020.
5. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Kechnec.
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli v obci a webovom sídle Obce Kechnec v zmysle ust. § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

V Kechneci, dňa ................ 2020

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce

Príloha. č 1
Oznámenie o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb
Adresa žiadateľa/sídlo firmy: ...................................................................................................... ............................
IČO: ............................................. DIČ: .............................................. Tel. číslo: .................................................
V zmysle § 4 ods. 3 zákona SNR . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na
základe právomoci obce usmerňovať ekonomickú a podnikateľskú činnosť na území obce a v zmysle VZN
obce Sirk .5/2018 o určení pravidiel času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Sirk,
týmto oznamujem prevádzkovú dobu svojej prevádzkarne:
Prevádzkareň (názov a adresa):
.....................................................................................................................................................................................
Zodpovedná osoba: ........................................................... Tel. číslo prevádzkarne: ............................................
Vlastník nebytového priestoru / pozemku (meno, priezvisko, obchodné meno, adresa):
....................................................................................................................................................................................
Druh podnikateľskej činnosti:
.....................................................................................................................................................................................
Dátum začatia činnosti prevádzkarne:
.....................................................................................................................................................................................
Prevádzková doba:

Pondelok:

od ........................... do ..........................

Utorok:

od .......................... do ..........................

Streda:

od .......................... do ..........................

Štvrtok:

od .......................... do ..........................

Piatok:

od .......................... do ..........................

Sobota:

od .......................... do ..........................

Nedeľa:

od .......................... do ..........................

Prílohy (fotokópie dokladov, originály k nahliadnutiu) 1. oprávnenie na podnikanie alebo iný doklad povoľujúci
činnosti podľa osobitných predpisov 2. list vlastníctva na priestory prevádzkarne alebo zmluvu o nájme
nebytových priestorov užívaných na účely prevádzkarne.

V .................................. dňa ...........................

...............................................................
podpis žiadateľa

