OBEC Tekovské Nemce, Tekovská 405, Tekovské Nemce 966 54
NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
č. 3/2018

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Tekovské Nemce

Návrh VZN: zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese obce dňa :
11.06.2018.
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 22.06. 2018*
Doručené pripomienky (počet) :
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ........... 2018
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa :................. 2018
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Tekovských Nemciach dňa ..............2018
pod č. : ......................
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Tekovské Nemce dňa:
.................
VZN zvesené z úradnej tabule a z webového sídla obce Tekovské Nemce dňa :.................

VZN nadobúda účinnosť dňom ..................
...................................

*Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia môže fyzická a právnická
osoba uplatniť do 22 . 06. 2018 písomne alebo ústne do zápisnice na Obecný úrad
v Tekovských Nemciach , alebo elektronicky na e-mail: tnemce@stonline.sk

Obecné zastupiteľstvo obce Tekovské Nemce vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia
§ 4 ods. 5 písm. a) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov schvaľuje toto:

všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2018
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Tekovské Nemce
Článok 1
Účel nariadenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidlá času predaja v
obchode a času prevádzky služieb právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľ, ktoré v
prevádzkach v katastrálnom území obce Tekovské Nemce vykonávajú obchodnú činnosť alebo
poskytujú služby.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na tie prevádzkarne, v ktorých prevádzkovú
dobu schvaľuje iný orgán ako obec podľa osobitných predpisov.
Článok 2
Pravidlá času predaja v obchode
a času prevádzky služieb
Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v obci sa určuje nasledovne:
1) Všeobecný prevádzkový čas - v obchodných prevádzkach a v prevádzkach poskytujúcich
služby sa v časovom rozmedzí od 6.00 hod. do 18.00 hod.
2) Osobitný prevádzkový čas ( časovo obmedzený) v prevádzkach poskytujúcich
pohostinské služby v časovom rozmedzí
a) od 13.00 hod. do 22.00 hod. pondelok, utorok, streda, štvrtok, nedeľa,
b) od 13.00 hod. do 23.00 hod. piatok, sobotu,
c) od 13.00 hod. do 22.00 hod. pondelok až nedeľa na letných terasách.
d) od 13.00 hod. do 22.00 hod. pondelok, utorok, streda, štvrtok, nedeľa, piatok ,sobota od
13.00 hod. do 4.00 hod. nasledujúceho dňa, v čase konania neverejnej spoločenskej akcie
s uzavretou spoločnosťou
3) Otváracie a zatváracie hodiny si určuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ v rámci
určeného času predaja a času prevádzky služieb v odseku 1.
4) Pre potreby evidencie prevádzkarní na území obce a v záujme vzájomnej spolupráce
podnikateľov, spotrebiteľov a obce, podnikateľ alebo prevádzkovateľ prevádzkarne je povinný
oznámiť obci Tekovské Nemce určenie prevádzkového času svojej prevádzkarne najneskôr 3
dni pred začiatkom činnosti prevádzkarne. Vzor oznámenia tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.
5) Zmenu prevádzkového času prevádzkovateľ oznámi obci Tekovské Nemce najneskôr 1 deň
pred plánovanou zmenou prevádzkového času.
6) Prevádzkovateľ dbá o to, aby prevádzkovaním a činnosťou svojej prevádzky predaja alebo
služieb nedochádzalo k narušovaniu verejného poriadku, predovšetkým:
aby bol dodržiavaný prevádzkový čas prevádzkarne, určený podľa článku 2 tohto
nariadenia, aby nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného
poriadku, prispôsobením činnosti prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po ukončení
určeného prevádzkového času nezdržiavali v prevádzkarni.
7) Prevádzkovateľ pri organizovaní neverejnej spoločenskej akcie podľa článku 2 ods. b)
tohto nariadenia označí prevádzkareň pri vstupe viditeľným oznámením: „UZAVRETÁ
SPOLOČNOŤ, prevádzkový čas od..........hod. do ................. hod. „
8) Prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky oprávneným kontrolným orgánom podľa
článku 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia

Článok 3
Zrušenie prevádzkarne
1) O zrušení prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný najneskôr 7 dní pred zrušením
prevádzkarne písomne informovať obec Tekovské Nemce o tom, kde môže spotrebiteľ
uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne. Vzor oznámenia tvorí
prílohu č. 2 tohto nariadenia.
2) Obec je povinná na požiadanie poskytnúť informácie o zrušení prevádzky spotrebiteľovi.
Článok 4
Kontrola a sankcie
1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať zamestnanci obce a poslanci
obecného zastupiteľstva na základe písomného poverenia starostom obce Tekovské Nemce.
2) Kontrolný orgán v prípade zistenia porušenia pravidiel ustanovených týmto nariadením vyzve
prevádzkovateľa, aby upustil od konania, ktoré ohrozuje alebo narúša verejný poriadok v obci.
3) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže byť prevádzkovateľ postihnutý uložením
pokuty do výšky 33,- EUR osobami oprávnenými vykonávať kontrolu dodržiavania tohto
nariadenia v zmysle ods. 1 tohto článku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
4) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie
môže obec podľa osobitného zákona uložiť pokutu do výšky 6.638,- EUR, podľa § 27 b
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Článok 5
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ sú povinné upraviť svoj čas predaja v obchode a
čas prevádzky služieb v súlade s týmto nariadením do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia.
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Tekovské
Nemce na svojom zasadnutí dňa ….............2018

V Tekovských Nemciach ….......... 2018

Ing. Erika Valkovičová
…....….................................
starostka obce

príloha č. 1
Obec Tekovské Nemce
Tekovská 405/4
966 54 Tekovské Nemce

Ohlásenie prevádzkového času prevádzkarne
Žiadateľ:
Obchodné meno: ..................................................................................................................................
Sídlo / miesto podnikania: ....................................................................................................................
IČO: .................................................
Kontakt:* telefón: ............................................ e-mail: ......................................................................
Prevádzka:
Názov: ..................................................................................................................................................
Adresa: .................................................................................................................................................
Účel využitia: ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Ohlasujem všeobecnú prevádzkovú dobu prevádzky odo dňa .................. nasledovne:
pondelok

od ................. do ................. prestávka na obed ..................................

utorok

od ................. do ................. prestávka na obed..................................

streda

od ................. do ................. prestávka na obed ..................................

štvrtok

od ................. do ................. prestávka na obed ..................................

piatok

od ................. do ................. prestávka na obed ..................................

sobota

od ................. do ................. prestávka na obed ..................................

nedeľa

od ................. do ................. prestávka na obed ..................................

V Tekovských Nemciach , dňa: ..........................

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

*nepovinný údaj

príloha č. 2
Obec Tekovské Nemce
Tekovská 405/4
966 54 Tekovské Nemce

Oznámenie o zrušení prevádzkarne1
Oznamovateľ:
Obchodné meno: ....................................................................................................................................
Sídlo / miesto podnikania: .......................................................................................................................
IČO: ............................................
Oznamujem, že ku dňu ......................... ruším prevádzkareň:
Názov: .....................................................................................................................................................
Adresa: ....................................................................................................................................................
Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu:
Obchodné meno / meno a priezvisko: ....................................................................................................
Adresa: ...................................................................................................................................................
Kontakt: telefón: ...............................................

e-mail: .................................................................

Záväzky voči spotrebiteľom je povinný vyrovnať:
Obchodné meno / meno a priezvisko: ....................................................................................................
Sídlo/ miesto podnikania / trvalý pobyt: ..................................................................................................
.................................................................................................................................................................

V Tekovských Nemciach , dňa: ..................................
.........................................................
podpis (pečiatka)

____________________________________________________________________________________________________
1 Podľa § 15 ods. 4 zákona č. 250/ 2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

