OBEC OVČIARSKO

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2012
o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území Obce Ovčiarsko

Apríl 2012

Obec Ovčiarsko na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. d) a i) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov, a v
súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v y d á v a toto všeobecne
záväzné nariadenie o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území Obce Ovčiarsko.
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ upravuje v súlade s platnou
právnou úpravou pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre
fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
Pre účely tohto VZN sa rozumie:
1. Prevádzkareň je nebytový priestor, predajné zariadenie, príp. pozemok, na ktorý bolo
príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod
a služby, príp. na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh
služieb podľa osobitného predpisu ¹).
2. Podnikateľom (ďalej len „prevádzkovateľ“) je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri²),
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia³).
3. Deň na účely tohto VZN trvá od 06.00 h do 18.00 h, večer na účely tohto VZN trvá od
18.00 h do 22.00 h a noc na účely tohto VZN trvá od 22.00 h do 06.00 h.
4. Prevádzková doba je čas predaja a čas poskytovania služieb v prevádzkarni.
5. Nočný pokoj je čas od 22.00 h do 06.00 h.
6. Rušenie nočného pokoja – šírenie nadmerného hluku a vibrácií v nočnom čase (od 22.00 h
– 06.00 h).
7. Hudobná produkcia je hudba určená na tanečnú zábavu, diskotéku, hudba reprodukovaná
technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie, spev a pod.
8. Uzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje v prevádzke na základe
pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby (podnikateľ, prevádzkovateľ,
poverená osoba), pričom nejde o verejne prístupnú akciu.

9. Prevádzkovateľ prevádzky je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú
činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.

DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 3
Všeobecné ustanovenia o podnikateľskej činnosti
1. Prevádzkovateľ je v zmysle tohto VZN povinný:
a) oznámiť Obci Ovčiarsko zriadenie alebo umiestnenie prevádzkarne na území obce
a oznámiť prevádzkovú dobu prevádzkarne v prípade prevádzkovania v čase od 06.00 h
do 22.00 h za podmienok ustanovených týmto VZN,
prípadne tiež
b) požiadať Obec Ovčiarsko o vydanie rozhodnutia k prevádzkovej dobe v prípade
prevádzkovania po 22.00 h za podmienok ustanovených týmto VZN.
2. Splnenie uvedených povinností prevádzkovateľa sa uskutoční písomnou formou
(žiadosťou) zaslanou na Obec Ovčiarsko, pričom podrobnosti o postupe splnenia týchto
povinností sú upravené týmto VZN v časti týkajúcej sa ustanovení o prevádzkovej dobe
predaja v obchode a prevádzkovej dobe služieb.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne:
a) bola dodržiavaná určená prevádzková doba,
b) nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného poriadku priamym
dôsledkom činnosti prevádzkarne najmä hlukom a neprimeraným hlasným alebo
hlasovým zvukovým prejavom. Hluk zo zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu
nesmie prekročiť najvyššie prípustné hodnoty hluku pre denný a nočný čas. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie poskytujúce služby
obyvateľstvu.
4. Prevádzkovateľ je povinný pri vykonávaní podnikateľskej činnosti prispôsobiť činnosť
prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po povolenej prevádzkovej dobe nezdržiavali
v prevádzkarni.
5. Prevádzkovateľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie (zrušenie) činnosti prevádzkarne
Obci Ovčiarsko najneskôr do 15 dní odo dňa jej zrušenia písomnou formou.

TRETIA ČASŤ
USTANOVENIA O PREVÁDZKOVOM ČASE PREDAJA V OBCHODE
A PREVÁDZKOVOM ČASE SLUŽIEB

Článok 4
Všeobecná prevádzková doba
1. Všeobecná prevádzková doba v prevádzkach s predajom tovaru a v prevádzkach
poskytujúcich služby je určená v dňoch pondelok až nedeľa časom medzi 06.00 h a 22.00
h (ďalej len „všeobecná prevádzková doba“).
2. Prevádzkovateľ môže na území Obce Ovčiarsko prevádzkovať prevádzkareň v čase
všeobecnej prevádzkovej doby bez obmedzenia prevádzkovej doby.
V rámci všeobecnej prevádzkovej doby si podnikateľský subjekt stanoví prevádzkový čas
pre každú prevádzkareň.
3. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť písomnou formou Obci Ovčiarsko všeobecnú
prevádzkovú dobu, prípadne zmenu všeobecnej prevádzkovej doby v zriadenej
prevádzkarni a to najneskôr 7 dní pred začatím činnosti prevádzkarne alebo pri vykonaní
zmeny prevádzkovej doby v prevádzkarni formou písomnej žiadosti (tlačivá sú prílohou
tohto VZN).
K písomnému oznámeniu všeobecného prevádzkového času prevádzkovateľ priloží:
a) živnostenský list, koncesnú listinu, resp. výpis z obchodného registra (fotokópia bez
overenia),
b) preukázanie vlastníckeho vzťahu k priestoru, v ktorom je prevádzka umiestnená (list
vlastníctva), resp. preukázanie vzťahu k priestoru, v ktorom je prevádzka umiestnená
(nájom, podnájom) a písomný súhlas vlastníka priestoru,
c) dohodu, resp. zmluvu s podnikateľským subjektom zabezpečujúcim odvoz odpadu
z podnikateľskej činnosti na území Obce Ovčiarsko.
4. K oznámeniu o všeobecnom prevádzkovom čase obec nevydáva písomné stanovisko.
Potvrdením o oznámení všeobecného prevádzkového času bude preberacia pečiatka
podateľne na Obecnom úrade v Ovčiarsku na oznámení, príp. potvrdenie o doručenej
zásielke pokiaľ do 10 dní od jeho doručenia Obec Ovčiarsko nezašle podnikateľovi
oznámenie podľa čl. 4, odst. 5.
5. Ak oznámenie všeobecného prevádzkového času prevádzkarne nespĺňa požadované
náležitosti, pretože prevádzkovateľ k oznámeniu nepriložil požadované doklady podľa čl.
4, ods. 3, písm. a), b), c), Obec Ovčiarsko písomne oznámi prevádzkovateľovi
neakceptovanie prevádzkového času a oboznámi prevádzkovateľa s podmienkami v
ustanoveniach pre všeobecnú prevádzkovú dobu stanovenú v tomto VZN, ktoré je
nevyhnutné splniť pre určenie prevádzkovej doby prevádzkovateľom.
Článok 5
Pravidlá určovania prevádzkovej doby v nočnom čase
1. V dobe po 22.00 h (ďalej len „nočná prevádzková doba“) môže prevádzkovateľ poskytovať
služby (mať otvorenú prevádzkareň) len na základe vydaného rozhodnutia Obce Ovčiarsko.
V zmysle uvedeného je prevádzkovateľ povinný písomne požiadať o vydanie
rozhodnutia o povolení nočnej prevádzkovej doby, prípadne na zmenu nočnej prevádzkovej
doby najneskôr 15 dní pred otvorením prevádzkarne alebo pred uskutočnením zmeny
prevádzkovej doby prevádzkarne formou písomnej žiadosti.

2. K písomnej žiadosti o schválenie nočnej prevádzkovej doby je prevádzkovateľ povinný
predložiť:
a) živnostenský list, koncesnú listinu resp. výpis z obchodného registra (fotokópia bez
overenia),
b) preukázanie vlastníckeho vzťahu k priestoru, v ktorom je prevádzka umiestnená (list
vlastníctva), resp. preukázanie vzťahu k priestoru, v ktorom je prevádzka umiestnená
(nájom, podnájom) a písomný súhlas vlastníka priestoru,
c) dohodu, resp. zmluvu s podnikateľským subjektom zabezpečujúcim odvoz odpadu
z podnikateľskej činnosti na území Obce Ovčiarsko.
3. Obec Ovčiarsko vydá súhlasné rozhodnutie k predajnej a prevádzkovej dobe po 22.00
hodine za predpokladu, že prevádzka nebude negatívne vplývať na životné prostredie a
nebude rušiť nočný pokoj.
4. Ak je prevádzková doba alebo doba predaja navrhnutá prevádzkovateľom v rozpore so
záujmami obce a jeho obyvateľov, na základe opodstatnených sťažností na rušenie nočného
pokoja, porušovanie verejného poriadku, poškodzovanie životného prostredia a pod.,
rozhodne o určení prevádzkovej doby alebo doby predaja Obec Ovčiarsko.
5. V prípade meraním zisteného opakovaného porušovania nočného pokoja prevádzkarňou,
Obec Ovčiarsko písomne vyzve podnikateľa na zjednanie nápravy, pričom určí lehotu na
nápravu. V prípade, že prevádzkovateľ v určenej lehote nezjedná nápravu, obec
rozhodnutím starostu obce zakáže prevádzku služieb v nočnej dobe.
6. V prípade, že prevádzkareň má zriadené sezónne exteriérové posedenie, môže ho
prevádzkovať len do určenej prevádzkovej doby prevádzkarne.

Článok 6
Osobitné určenie prevádzkovej doby v obchode a prevádzkovej doby služieb

1. Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby:
a) z dôvodu konania mimoriadnej a neverejnej akcie pre uzavretú spoločnosť (napr.
svadba, životné jubileum, promócie, stužková a pod.)
alebo
b) z dôvodu konania jednorazového verejného podujatia s hudobnou produkciou
(diskotéka, tanečná zábava a pod.),
je prevádzkovateľ povinný písomne požiadať Obec Ovčiarsko 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.

ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 7
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť podľa osobitného
predpisu 4).
2. 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 5).
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby v prevádzkarni nedochádzalo k rušeniu
nočného pokoja.

Článok 8
Kontrolná činnosť a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať:
a) starosta obce
b) poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Ovčiarsko v rozsahu svojich právomocí daných
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
c) hlavný kontrolór Obce Ovčiarsko.
2. Za porušenie článku 7 ods. 1 tohto nariadenia možno prevádzkovateľovi uložiť pokutu
v blokovom konaní do výšky 166,00 € 6).
3. Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za spáchanie priestupku podľa § 46
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov možno uložiť pokutu
do 33 €.
4. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší ustanovenia
tohto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu v súlade s ust. § 13 ods. 9 písm. a) a b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien pokutu do 6 638 € 7).

Článok 10
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením obce sa riadia
príslušnými ustanoveniami záväzných právnych predpisov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Ovčiarsko bolo schválené Uznesením Obecného
zastupiteľstva v Ovčiarsku pod číslom 44 dňa 27.04.2012.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho
uverejnenia na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Ovčiarsko.

V Ovčiarsku dňa 27.04.2012

Darina NINISOVÁ
poverená zastupovaním starostu obce

Vypracovala: Ninisová Darina
Vyvesené dňa: 30.04.2012
Zvesené dňa: 16.05.2012

.......................................................................................................................................................
1) zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
2) § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
3) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
4)§ 7 ods. 3 Obchodného zákonníka. § 14 ods. 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení
neskorších predpisov
5) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
6) § 24 ods. 4 zákona SNR č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
7) § 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Príloha č. 1

Obchodné meno: ..........................................................................................................................
IČO: ................................................... Tel. kontakt: ...................................................................
Adresa – sídlo: .............................................................................................................................

Obecný úrad v Ovčiarsku
Hričovská 16
010 04 Žilina 4
Vec
Oznámenie

V zmysle VZN č. 2/2012 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a
času prevádzky služieb na území Obce Ovčiarsko oznamujem:
1) zriadenie (umiestnenie) prevádzkarne na území Obce Ovčiarsko a určenie
všeobecného prevádzkového času
2) zmenu všeobecného prevádzkového času
(zakrúžkovať, o čo sa jedná)

Názov prevádzkarne:
..............................................................................................................................................

Adresa prevádzkarne:
..............................................................................................................................................
Sortiment predávaného tovaru – druh poskytovaných služieb:
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Prevádzkový čas:

Pondelok: od .................... do......................
Utorok:
Streda:

Prestávka: od .............. do....................

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

Štvrtok: od ....................... do .......................
Piatok:

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

Sobota:

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

Nedeľa: od ....................... do ...........................

V Ovčiarsku dňa ................................

.................................................
podpis (pečiatka)

K písomnému oznámeniu podnikateľ priloží:

a) oprávnenie na podnikateľskú činnosť
b) doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru (LV nie starší ako 6 mesiacov, príp. nájomnú
zmluvu),
c) doklad preukazujúci likvidáciu komunálneho odpadu

Príloha č. 2

Obchodné meno: ..........................................................................................................................
IČO: ................................................... Tel. kontakt: ...................................................................
Adresa – sídlo: .............................................................................................................................

Obecný úrad v Ovčiarsku
Hričovská 16
010 04 Žilina 4
Vec
Žiadosť

V zmysle VZN č. 2/2012 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a
času prevádzky služieb na území Obce Ovčiarsko žiadam:

1.) o vydanie rozhodnutia Obce Ovčiarsko k nočnému prevádzkovému času
2.) o vydanie rozhodnutia Obce Ovčiarsko k zmene nočného prevádzkového
času
(zakrúžkovať, o čo sa jedná)

Názov prevádzkarne:
..............................................................................................................................................

Adresa prevádzkarne:
..............................................................................................................................................
Sortiment predávaného tovaru – druh poskytovaných služieb:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Navrhujem nočný prevádzkový čas predaja, čas prevádzky
služieb:
Pondelok: od .................... do......................
Utorok:
Streda:

Prestávka: od .............. do.................

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

Štvrtok: od ....................... do .......................
Piatok:

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

Sobota:

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

Nedeľa: od ....................... do ...........................

V Ovčiarsku dňa ................................

.................................................
podpis žiadateľa (pečiatka)

K písomnej žiadosti o schválenie nočného prevádzkového času podnikateľ
priloží:
a) doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru (LV nie starší ako 6 mesiacov, príp. nájomnú
zmluvu)
b) doklad preukazujúci likvidáciu komunálneho odpadu z prevádzkarne
c) pri zmene prevádzkového času doložiť fotokópiu vydaného stanoviska/rozhodnutia k
prevádzkovému času vydaného Obcou Ovčiarsko

