OBEC

KOLAČNO

V š e o b e c n é z á v ä z n é n a r i a d e n i e o b c e Ko l a č n o

2/2011
o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Kolačno

Schválené OZ v Kolačne dňa 29. apríla 2011, uznesením č. 4/2011
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Obec Kolačno na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a t o t o

V Š E OB E C N E Z Á V Ä Z N É N A R IA D E N IE
č. 2 / 2011
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Kolačno
na ktorom sa podľa § 11 ods.4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o v K o l a č n e pre územie obce Kolačno

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje, v súlade s platnou právnou úpravou,
pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb ( ďalej len prevádzkový
čas) pri podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
(ďalej len podnikatelia), ktorí prevádzkujú na území obce Kolačno predajne obchodu
a prevádzkárne služieb podľa osobitného predpisu.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na predaj a poskytovanie služieb
podnikateľmi na trhoviskách v obci.
Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) sa dotýka podnikateľov, ktorí získali
oprávnenie podnikať na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov, zák. č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a fyzických osôb, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do
evidencie podľa osobitných predpisov.
(2) Podnikanie osôb, ktorých podnikateľská činnosť nie je v zmysle § 3 zákona č. 455/1991
Zb. živnosťou, sa riadi osobitnými predpismi ustanovenými zákonom.
(3) Podnikateľ je povinný svoju prevádzkareň zvonku viditeľne označiť svojim obchodným
menom tak, ako ho má zapísané v Obchodnom alebo v inom príslušnom registri. Na vhodnom
a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené :
a) obchodné meno a sídlo, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné
rozlišujúce označenie
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
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d) kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení.
(4) Podnikateľ je povinný písomne oznámiť obci Kolačno prevádzkový čas, jeho zmenu
najneskôr v deň otvorenia prevádzkarne. Oznámenie musí obsahovať
- obchodné meno, IČO, sídlo a miesto podnikania
- názov prevádzkarne
- presnú adresu prevádzkarne
- predmet podnikania v prevádzkarni
- dátum otvorenia prevádzkarne, resp. dátum trvania zmeny prevádzkového času /trvalá
zmena od kedy, alebo dočasné zmeny od kedy do kedy/
- prevádzkový čas v prevádzkarni určený pre spotrebiteľa vrátane obedňajšej prestávky
- samostatne prevádzkový čas pred prevádzkarňou v prípade vonkajšieho sedenia /letnej
terasy a pod./
K oznámeniu o prevádzkovom čase obec Kolačno nevydáva písomné stanovisko.
(5) Podnikateľ k oznámeniu o prevádzkovom čase priloží:
1. oprávnenie na podnikateľskú činnosť : platný živnostenský list, prípadne výpis
z obchodného registra alebo iné právne a platné doklady osvedčujúce právoplatnosť
začatia podnikateľskej činnosti v zmysle iných právnych predpisov
2. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k prevádzkarni vrátane
vonkajšieho sedenia – letnej terasy / list vlastníctva, prípadne nájomnú zmluvu
podnájomnú zmluvu a pod.../
3. kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby ak ide
o novú prevádzkareň v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov, platného územného plánu obce Kolačno
a zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov
4. rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva vzťahujúce sa
k prevádzkarni, v prípade potreby aj pre vonkajšie sedenie
(6) Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená
prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia, a to najneskôr do 24 hodín pred
dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako
jeden
deň.
( 7) Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne informovať najneskôr sedem dní
pred zrušením prevádzkarne obec Kolačno o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné
záväzky s uvedením dátumu zrušenia prevádzkarne
(8) Povinnosti podľa odsekov 3 písm. a) a b) sa vzťahujú aj na predaj tovaru a poskytovanie
služieb mimo prevádzkarne.
Čl. 3
Prevádzkový čas
(1) Prevádzkový čas v prevádzkarňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania je
časovo neobmedzený.
(2) Všeobecný prevádzkový čas v prevádzkarňach obchodu a služieb na území obce Kolačno
sa určuje jednotne v rozmedzí : 6,00 – 24,00 hod. denne , vrátane vonkajšieho sedenia.
(3) Prevádzkový čas uvedený v čl.3 v bode 2 tohto VZN je stanovený a záväzný pre okruh
všetkých subjektov vymedzených týmto VZN, okrem výnimiek povolených Obcou Kolačno,
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(4) Výnimky zo záväzného prevádzkového času sa povoľujú individuálne na základe
písomnej žiadosti formou rozhodnutia v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní. Žiadosť musí obsahovať náležitosti uvedené v Čl. 2 ods. 4 a musia v nej
byť zdôvodnené oprávnené požiadavky žiadajúceho subjektu. Pri povoľovaní výnimiek sa
prihliada na zamedzenie negatívnych vplyvov na okolie.
(5) Trvalá zmena prevádzkového času v intenciách Čl. 3 tohto VZN sa riadi postupom
uvedeným v Čl. 2 ods. 4 tohto VZN.
(6) V prípade záujmu podnikateľa o skrátenie udelenej výnimky zo záväzného prevádzkového
času poskytnutej v súlade s týmto VZN, je podnikateľ povinný opätovne požiadať o udelenie
novej výnimky zo záväzného prevádzkového času.
(7) V prípade dočasného skrátenia prevádzkového času nad rámec tohto VZN v prevádzkarni.
pre ktorú v správnom konaní už bola udelená výnimka zo záväzného prevádzkového času, je
podnikateľ povinný oznámiť prechodnú zmenu prevádzkového času podľa Čl. 2 ods. 4 tohto
VZN. K takémuto oznámeniu o dočasnom skrátení prevádzkového času obec Kolačno
nevydáva písomné stanovisko.
(8) Žiadosť o jednorazové predĺženie prevádzkového času v prevádzkarni nad rámec tohto
VZN z dôvodu konania verejnej, resp. neverejnej uzatvorenej spoločenskej akcie, s výnimkou
akcií poriadaných 31. decembra /Silvester/, sa podáva na Obecnom úrade Kolačno spravidla
14 dní pred konaním akcie. Po preskúmaní žiadosti vydá obec Kolačno rozhodnutie 7 dní pred
konaním akcie.
(9) Podnikateľ je povinný prevádzkareň prevádzkovať tak, aby dôsledky jej činnosti
nenarúšali verejný poriadok a nočný kľud v obci.
(10) Ak vplyvom činnosti prevádzkarne dochádza k závažnému narúšaniu verejného
poriadku, životného prostredia, zdravého spôsobu života obyvateľov, úrovne a plynulosti
zásobovania, môže obec Kolačno z úradnej moci zmeniť povolený prevádzkový čas
rozhodnutím, pričom bude postupovať v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
čl. 4
Osobitné ustanovenia
(1) Podnikatelia, ktorí podnikajú na území obce Kolačno sú oprávnení určiť svoj čas predaja
v obchode a čas prevádzky služieb len v rámci rozmedzenia určeného týmto VZN pre
príslušný druh obchodu, resp. služby.
čl. 5
Kontrolná činnosť
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) starostka obce,
b) poslanci obecného zastupiteľstva,
c) hlavný kontrolór obce
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čl. 6
Sankčné opatrenia
(1)Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN sa môže posudzovať v zmysle § 46 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako priestupok proti poriadku v
správe, za ktorý môže byť uložená pokuta do výšky 33,- €.
(2) Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie môže starostka obce v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,- €.
(3) V prípade závažného resp. opakovaného porušenia tohto VZN môže obec Kolačno,
zastúpená starostkou obce Kolačno, dať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia
príslušnému úradu.
čl. 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Toto VZN bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Kolačne dňa
29. apríla 2011 a účinnosť nadobúda dňom 01.05.2011.
(2) Rozhodnutia obce Kolačno o určení prevádzkového času vydané pred účinnosťou tohto
VZN sa rušia ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto VZN.

Ing. Lýdia Petríková
starostka obce

Vyvesené na pripomienkovanie: 28.03.2011
Zvesené z úradnej tabule: 09.05.2011
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