Obec Opatovce na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005
O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Opatovce

Článok 1
Úvodné ustanovenie
l. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa upravuje v súlade s platnou
právnou úpravou čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb pri vykonávaní
podnikateľskej činnosti v prevádzkarňach podnikateľov. 1)
2. Prevádzkarňou sa podľa tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje
podnikateľská činnosť.

Článok 2
Stanovenie času predaja a času prevádzky služieb
1. Všeobecný čas predaja a všeobecný čas prevádzky služieb v prevádzkarňach obchodu a
služieb sa stanovuje od 6.00 hod. do 22.00 hod. V rámci tohto času si podnikateľský
subjekt stanoví prevádzkový čas pre každú prevádzku.
2. Čas predaja alebo čas prevádzky služieb je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť
obci Opatovce (ďalej len „obec“) najneskôr 7 dní pred začatím činnosti prevádzkarne
alebo pri vykonaní zmeny času.
3. Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:
a) názov a adresu prevádzkarne,
b) dátum začatia činnosti prevádzkarne,
c) čas predaja alebo prevádzkový čas,
d) sortiment predaja, resp. poskytované služby.
4. K oznámeniu podnikateľ priloží:
a) kópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra,
b) doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru,

c) ak sa v priestoroch žiadaný alebo podobný predmet činnosti nevykonával, doklad, že
priestor stavebno technicky vyhovuje vykonávanej činnosti (kolaudačné rozhodnutie
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov).
5. Fyzická alebo právnická osoba môže prevádzkareň prevádzkovať v čase od 6.00 hod. do
22.00 hod. bez obmedzenia.
6. V čase od 22.00 hod. môže prevádzkovateľ poskytovať služby na základe povolenia obce
K žiadosti o takéto povolenie je potrebné priložiť doklady uvedené v Článku 2 ods. 4 písm.
a) – c)
7. V prípade pohostinských zariadení, s prevádzkovým časom od 22.00 hod., môže byť
prevádzkový čas povolený, po prerokovaní OZ v Opatovciach, skúšobne na dobu dvoch
mesiacov .
8. V prípade organizovania kultúrneho podujatia v prevádzke – koncerty, hudobné a tanečné
produkcie, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy – je prevádzkovateľ
povinný v zmysle VZN č. 4/1999 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových
a turistických podujatiach písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie obecnému
úradu.
9. Ak vplyvom činnosti prevádzkarne dochádza k rušeniu nočného kľudu, porušovaniu
verejného poriadku, poškodzovaniu životného prostredia a pod. obec môže čas predaja
alebo prevádzkový čas upraviť.
10. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená
prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia, a to najneskôr 24 hodín pred
dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie
ako jeden deň.
11. Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne informovať obec najneskôr
sedem dní pred zrušením prevádzkarne o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné
záväzky.
Článok 3
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) poslanci obecného zastupiteľstva v Opatovciach
b) zamestnanci obecného úradu
Článok 4
Sankcie
Pri porušení tohto VZN môže uložiť starosta obce právnickej osobe alebo fyzickej osobe
Oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 663,88 EUR.

Článok5
Záverečné ustanovenia
1. Povolenia o určení času predaja a času prevádzky služieb vydané pred účinnosťou tohto
VZN zostávajú v platnosti.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
obce Opatovce.

Z dôvodu prechodu na euro od 1.1.2009 prerátané konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR.

Janka Horňáková
starostka obce

