Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2020 o čase predaja a prevádzkovom čase na území obce Nedožery-Brezany
Obec Nedožery-Brezany na základe ustanovenia § 4 ods. 3 pís. h), podľa § 6 ods. 1, § 11 ods.
4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN upravuje v súlade s platnou právnou úpravou čas predaja a prevádzkový čas
v prevádzkarňach – podnikateľov, ktorí podnikajú na území obce Nedožery-Brezany (ďalej
len obec).
2. Prevádzkarňou sa podľa tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa činnosť vykonáva,
a ktorý je určený pre styk so zákazníkmi, spotrebiteľmi.
§2
Určenie času predaja v obchode a času predaja prevádzky služieb
1. Pri určovaní času predaja a prevádzkového času obec vychádza z maximálne pružnej doby,
aby boli uspokojené potreby občanov a požiadavky podnikateľov, a preto stanovuje všeobecný
čas predaja a všeobecný prevádzkový čas od 06:00 hodiny do 22:00 hodiny.
2. Pri pohostinnej činnosti sa prevádzkový čas upravuje takto:
Počas letnej sezóny v mesiacoch: máj, jún, júl, august, september
a) interiéry: pondelok, utorok, streda, štvrtok, nedeľa:
od 06:00 hod. do 22:00 hod.
b) interiéry: piatok, sobota:
od 06:00 hod. do 24:00 hod.
c) exteriéry: letné terasy:
od 06:00 hod. do 22:00 hod.
Počas zimnej sezóny v mesiacoch: október, november, december, január, február, marec,
apríl
a) interiéry: pondelok, utorok, streda, štvrtok, nedeľa:
od 06:00 hod. do 22:00 hod.
b) interiéry: piatok, sobota:
od 06:00 hod. do 24:00 hod.
3. V prevádzkarňach služieb v rámci akcií pre uzavretú spoločnosť do 24:00 hod. okrem:
- svadby
- firemných večierkov
- rodinných akcií usporadúvané v stravovacích zariadeniach s prípravou a výdajom
teplej stravy
je prevádzkový čas časovo neobmedzený.
4. V prevádzkarňach s hudobnou produkciou, ktoré organizujú hudobné koncerty, diskotéky,
tanečné zábavy a plesy sa stanovuje od 6:00 hod. do 24:00 hod. okrem piatka a soboty, kedy
sa prevádzkový čas určuje od 6:00 hod. do 04:00 hod. nasledujúceho dňa.

§3
1. Čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne je jej prevádzkovateľ povinný písomne
oznámiť obci najneskôr v deň začatia činnosti prevádzkarne.
2. Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:
- obchodné meno,
- sídlo (právnická osoba), bydlisko (fyzická osoba),
- názov a adresu prevádzkarne,
- dátum začatia činnosti prevádzkarne,
- čas predaja a prevádzkový čas prevádzkarne,
- zameranie a sortimentnú skladbu.
§4
Spoločné ustanovenia
1. V dňoch, ktoré sú štátom uznané sviatky, platia ustanovenia tohto nariadenia o čase predaja
a prevádzkovom čase tak, ako v nedeľu.
2. Obedňajšiu prestávku v prevádzkarni si môže podnikateľský subjekt určiť v čase od 12:00
hod. do 14:00 hod.
§5
Kontrola a pokuty
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení poslanci OcZ,
poverení členovia komisií a príslušní zamestnanci Obecného úradu v Nedožeroch-Brezanoch.
2. Za porušenie a nedodržanie ustanovení tohto nariadenia budú fyzické a právnické osoby
postihované podľa všeobecne platných právnych predpisov.
3. Týmto nariadením nie je dotknuté oprávnenie ostatných orgánov štátnej správy vykonávať
kontrolnú činnosť, ktorá im vyplýva zo všeobecne platných právnych predpisov.
§6
Zrušovacie ustanovenia
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2011 o čase predaja v obchode
a čase prevádzky služieb v obci Nedožery-Brezany.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti podnikateľských subjektov podľa osobitných
predpisov.
2. Zverejnenie návrhu VZN:

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 14.09.2020.
Zverejnený na webovom sídle obce dňa 14.09.2020.
Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obe dňa 14.09.2020.
3. Pripomienkovanie VZN:
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do 25.09.2020 (vrátane).
Doručené pripomienky (počet): 1
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa 25.09.2020
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 25.09.2020
4. Schválenie VZN:
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nedožeroch-Brezanoch dňa 30.09.2020 pod č.:
5/2020.
5. Vyhlásenie VZN:
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 01.10.2020
VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa 01.10.2020
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od 01.10.2020 do 16.10.2020.
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa 16.10.2020
VZN nadobúda účinnosť dňom 17.10.2020
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starosta obce

