NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie
OBCE TURIE
č. 22

o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky a služieb na území obce Turie
(na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 21.02.2019)

Obecné zastupiteľstvo obce Turie vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 4 ods. 3 pís. i
a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej
len „VZN“)

§1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto VZN sa upravujú pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb
pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Turie
(ďalej len „podnikateľ“) tak, aby došlo k primeranej rovnováhe medzi požiadavkami
obyvateľov a podnikateľov.
2. Toto VZN sa nevzťahuje na úpravu prevádzkového času na trhových miestach, úprava
ktorého je obsiahnutá v osobitnom VZN.
§2
Základné pojmy
Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) prevádzkarňou je:
priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť, spočívajúca v predaji
tovaru a poskytovaní služieb, a na ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané
právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby, alebo právoplatné
rozhodnutie – povolenie zmeny účelu užívania stavby na obchod a služby,
b) podnikateľom je:
- osoba zapísaná v obchodnom registri
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
- osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov
- fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná v evidencii
podľa osobitného predpisu, 1

c) obchodnou činnosťou je:
- najmú kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod,
veľkoobchod), 2
d) pohostinskou a reštauračnou činnosťou je najmä príprava jedál a nápojov, ak sa
podávajú na priamu konzumáciu na mieste, 3
e) službou je najmä:
- poskytovanie opráv a údržby vecí
- preprava osôb a tovaru
- iné práce a výkony na uspokojenie ďalších potrieb, 4
f) prevádzková doba časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb (ďalej len
„prevádzková doba“) je časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa
vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby konečným spotrebiteľom,
g) prevádzkovateľ prevádzky je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú
činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb,
h) hudobná produkcia je hudba určená na tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná
technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie, spev
a podobne,
i) uzavretou spoločnosťou je skupina osôb, ktorá sa zdržiava v prevádzkarni so súhlasom
osoby organizujúcej akciu pre uzatvorenú spoločnosť,
j) sezónnym exteriérovým sedením je externé rozšírenie odbytovej plochy na verejnom
priestranstve alebo na súkromnom pozemku, alebo nachádzajúce sa v dvorových
častiach objektov, patriace k prevádzkovej jednotke, zriadené na území obce Turie
k) herňou
je miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených,
špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie hazardných hier
prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov
- prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier
- herňa musí byť stavebne oddelený priestor so samostatným uzamykateľných
vchodom a musí byť súčasťou pozemnej stavby podľa osobitného predpisu, ktorá má
steny, 5
l) kultúrne inštitúcie, školské zariadenie a športové zariadenie je organizácia, ktorá pre
verejnosť organizuje pravidelne kultúrne, športové a spoločenské podujatia a jej hlavnou
náplňou alebo účelom je produkcia kultúrnych, vzdelávacích alebo športových podujatí,
m) hluk
- každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk,
ktorý spôsobuje porušenie povinností a limitov stanovených osobitným predpisom6
n) nočný čas
- časový úsek dňa od 22,00 h do 06:00 h 7 nasledujúceho dňa, ktorý je časovým
úsekom dňa pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku
obyvateľov záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých
susedských vzťahov6
§3
Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb sa určuje v dňoch
pondelok a ž nedeľa v časovom rozmedzí od 06:00 hod. do 22:00 hod, ak nie je v tomto
článku ustanovené inak.

2. Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb zohľadňujúce typ prevádzkarne
a) Prevádzkarne s časovo neobmedzenou prevádzkovou dobou:
- poskytujúce služby prechodného ubytovania (hotel, penzión, ubytovňa, privátne
ubytovanie)
- poskytujúce reštauračné a pohostinské služby a zariadenia spoločného stravovania
s neverejnou hudobnou produkciou pre uzavretú spoločnosť (napr. svadba, rodinná
oslava, stužková slávnosť, promócie, firemné akcie, plesy a pod. )
b) špecializované herne určené na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom
výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi,
telekomunikačnými zariadeniami a videohrami sa určuje od 06:00 hod maximálne do
02:00 hod. nasledujúceho dňa
c) v priestoroch kultúrnych inštitúcii, športových zariadení a školských zariadení, kde sa
koná verejné kultúrne podujatie8 sa prevádzkový čas určuje od 08:00 hod do max. 06:00
hod nasledujúceho dňa

§4
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný na prevádzkarni zvonka pri vstupe viditeľne vyznačiť prevádzkovú
dobu.
2. V prípade, že v prevádzkarni bude uzavretá spoločnosť, je prevádzkovateľ povinný vchod
prevádzkarne označiť nápisom „Uzavretá spoločnosť“.
3. Prevádzkovateľ je ďalej povinný:
- zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bol dodržiavaný prevádzkový čas podľa
tohto VZN,
- umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za účelom vykonania kontroly
dodržiavania oznámenej prevádzkovej doby danej prevádzkarne.
4. Prevádzkovateľ je povinný v prípade otvorenej prevádzkarne po 22:00 hod v súlade s týmto
nariadením zabezpečiť, aby :
- nedochádzalo k rušeniu nočného času a verejného poriadku
- hluk zo zariadení a hudobnej produkcie neprekročil najvyššie prípustné hodnoty pre
vonkajšie priestory 6
- sa návštevníci prevádzkarne po určenej prevádzkovej dobe nezdržiavali
v prevádzkarni
5. Prevádzkovateľ je povinný umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za účelom
vykonania kontroly dodržiavania oznámenej prevádzkovej doby danej prevádzkarne.

§5
Kontrolná činnosť a sankcie

1. Kontrolnú činnosť dodržiavania tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce Turie.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou
upravujú osobitné predpisy.

§6
Záverečné ustanovenia

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Turie o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Turie dňa..................... a účinnosť
nadobúda 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce Turie.

Alica Kostolná
starostka obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa:
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VZN po schválení vyvesené na úradnej tabuli dňa:
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__________________________________________________________________________________
1

napr. § 27 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení nesk. predpisov, § 10 zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení nesk. predpisov, zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niekt.
Zákonov, zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánu štátnej správy na obce a vyššie územné celky
v znení nesk. Predpisov
2

§ 33 písm. a) a § 34 zákona . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

3

§ 38 ods. 1 zákona č 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

4

§ 43 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

5

§ 2 písm. o) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43 ods. 2 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
6

Vyhláška MZ SR č 549/2007 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov
7

§ 13n ods. 2 zák. č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v zneí neskorších predpisov

8

§ 1 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

