Obec Danišovce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a v spojení s § 4 ods. 5 písm. a) bod. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2019
pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na
území obce Danišovce

Čl. 1
Základné ustanovenia
1.

Všeobecne záväzné nariadenie pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach
poskytujúcich služby na území obce Danišovce (ďalej len „nariadenie“) upravuje pravidlá
určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov
a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce tak, aby došlo k primeranej rovnováhe medzi
požiadavkami obyvateľov a podnikateľov.

2.

Nariadenie sa nevzťahuje na prevádzkovú dobu trhových miest, služieb dopravy a pri
výkone povolaní podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
1.

Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť,
b) podnikateľom
 osoba zapísaná v obchodnom registri,
 osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 osoba ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov,
 fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná v
evidencii podľa osobitného predpisu,
c) prevádzkovateľ prevádzky je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú
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činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb,
d) prevádzkovou dobou časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva
predaj tovaru alebo sú poskytované služby konečným spotrebiteľom.

Čl. 3
Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1.

Rozpätie prevádzkovej doby v obchode sa stanovuje nasledovne:
a) pondelok až piatok od 06:00 hod do 17:00 hod,
b) sobota
od 06:00 hod do 12:00 hod.

2.

Rozpätie prevádzkovej doby v pohostinstvách sa stanovuje nasledovne:
a) pondelok až štvrtok od 14:00 hod do 22:00 hod,
b) piatok a sobota
od 14:00 hod do 24:00 hod.
c) nedeľa
od 14:00 hod do 22:00 hod.

3.

Rozpätie prevádzkovej doby služieb zariadení slúžiacich na regeneráciu, rekondíciu a
športových zariadení sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa od 06:00 hod do 24:00 hod.

4.

Rozpätie prevádzkovej doby služieb ubytovacích zariadení, v kultúrnom dome, prenajímania
motorových vozidiel a prenajímania garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, sa určuje
v dňoch pondelok až nedeľa od 00:00 hod do 24:00 hod.

Čl. 4
Spoločné a prechodné ustanovenia
1.

Ak na niektorý deň počas pracovného týždňa pripadne sviatok alebo deň pracovného pokoja, je
v deň bezprostredne predchádzajúci sviatku alebo dňu pracovného pokoja stanovené rozpätie
otváracej doby prevádzkarne ako v piatok.

2.

V noci z 31. decembra na 1. januára každého kalendárneho roka je prevádzková doba všetkých
prevádzkarní nachádzajúcich sa na území obce, v ktorých sa uskutočňuje predaj a poskytujú sa
služby, povolená do 06:00 hod. nasledujúceho dňa.

3.

Prevádzkovateľ si určí prevádzkovú dobu v rozpätí podľa pravidiel ustanovených nariadením.

4.

Prevádzkovatelia, ktorých prevádzková doba je v rozpore s nariadením, sú povinní najneskôr do
30 dní od nadobudnutia účinnosti nariadenia upraviť prevádzkovú dobu prevádzkarne podľa
nariadenia.
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Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1.

Návrh nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na webovom sídle
obce dňa 4.3.2019 a zvesený dňa 25.3.2019.

2.

Nariadenie bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.3.2019

3.

Nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 4.3.2019 a zvesené
dňa …………..

Čl. 6
Účinnosť
Nariadenie nadobúda účinnosť dňa …………..

Miroslav Výrostek
starosta obce

3

