NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2019
o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

Vyvesené dňa: 28. 6. 2019
Zvesené dňa:
Dátum prerokovania obecného zastupiteľstva:

Obec Sikenička v zmysle § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2019
o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce (ďalej len
"nariadenie").
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto nariadenie upravuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len
„prevádzková doba“) na území obce Sikenička.
2. Toto nariadenie neurčuje:
a) prevádzkový čas trhovísk a čas ambulantného predaja
b) čas konania verejných kultúrnych podujatí.
3. Prevádzkovateľ si v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia sám určí prevádzkovú dobu tak,
aby boli uspokojené potreby obyvateľov obce a požiadavky podnikateľov.
Čl. 2
Základné pojmy
a) prevádzkareň - priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť spočívajúca v
predaji tovaru a poskytovaní služieb; prevádzkarňou pre účely tohto nariadenia môže byť iba
priestor, na ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné kolaudačné
rozhodnutie alebo rozhodnutie – povolenie zmeny účelu užívania stavby na obchod a služby
b) prevádzkovateľ:
- osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov.
c) exteriérové sedenie – sezónne rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného,
kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru pred prevádzkarňou.
d) letná terasa - sezónne externé rozšírenie odbytovej plochy pred stálymi prevádzkami na
verejných - priestranstvách alebo na verejne prístupných miestach.
e) čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej "prevádzková doba") – časovo
obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj tovaru alebo sú
poskytované služby konečným spotrebiteľom,
f) všeobecná prevádzková doba - prevádzková doba v dňoch pondelok až nedeľa od 06:00
hod. do 22:00 hod,
g) uzavretá spoločnosť – skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene zdržuje na základe
pozvania alebo so súhlasom prevádzkovateľa, tieto osoby sú individuálne určené a sú
účastníkmi akcie, ktorá nie je verejnosti prístupná napr. svadba, rodinná oslava, stužková
slávnosť, promócie, firemná akcia a pod.),
h) prísluchová hudba - hudba reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými
prístrojmi, hudba určená na počúvanie,
i) hudobná produkcia - hudba reprodukovaná technickým zariadením, diskotéky, tanečné
zábavy, koncerty, "živá" hudba na počúvanie, spev a pod.,
j) hluk - každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk,
ktorý spôsobuje porušenie povinností a limitov stanovených osobitným predpisom,
k) nočný čas - časový úsek dňa od 22,00 h do 06,00 h nasledujúceho dňa, ktorý je časovým
úsekom dňa pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov v

záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.
Čl. 3
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť obci vždy do 5 kalendárnych dní:
a) otvorenie prevádzkarne a určenie prevádzkovej doby,
b) zmenu prevádzkovej doby,
c) zrušenie prevádzkarne.
2. Prevádzkovateľ je povinný na prevádzkarni zvonka pri vstupe viditeľne vyznačiť
prevádzkovú dobu.
3. V prípade, že v prevádzkarni bude uzavretá spoločnosť, je prevádzkovateľ povinný:
a) oznámiť písomne na predpísanom tlačive obci Sikenička konanie nepravidelnej a
neverejnej akcie pre uzavretú spoločnosť najneskôr 7 dní pred konaním takejto akcie. Forma
tlačiva tvorí prílohu tohto VZN.
b) vchod prevádzkarne označiť nápisom "Uzavretá spoločnosť".
4. Prevádzkovateľ je povinný:
a) zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bol dodržiavaný prevádzkový čas podľa tohto
nariadenia,
b) v prípade otvorenej prevádzkarne v zmysle čl. 4 ods. 1 bod a) a c) po 22:00 hod. v súlade
s týmto nariadením zabezpečiť, aby nedochádzalo k rušeniu nočného času a verejného
poriadku a hluk zo zariadenia a hudobnej produkcie neprekročil najvyššie prípustné hodnoty
pre vonkajšie priestory,
c) prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po určenej prevádzkovej dobe
nezdržiavali v prevádzkarni,
d) umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za účelom vykonania kontroly
dodržiavania oznámenej prevádzkovej doby danej prevádzkarne.
Čl. 4
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Prevádzkovateľ si určuje prevádzkovú dobu v rámci prevádzkovej doby stanovenej týmto
nariadením:
1. Prevádzková doba v prevádzkarniach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby je:
a) denne v čase od 07:00 hod. do 22:00 hod. a
v období od 01.06. do 30.09. v dňoch piatok a sobota v čase od 7:00 hod. do 23:00 hod.
b) prevádzková doba pre exteriérové sedenie a letné terasy je v čase od 08:00 hod. do 22:00
hod.
c) prevádzková doba počas konania nepravidelnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú
spoločnosť (napr. svadba, ples, životné jubileum, firemná akcia) je:
- v dňoch pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa v čase od 07:00 hod. do 22:00 hod.,
- v dňoch piatok a sobota v čase od 07:00 hod. do 23:00 hod.
2. V ostatných obchodných prevádzkach a v prevádzkach služieb je povolená všeobecná
prevádzková doba v čase od 06:00 hod. do 22:00 hod.

Časovo neobmedzená je prevádzková doba všetkých prevádzkarní v období od 31. decembra
príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
Čl. 5
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení zamestnanci Obce
Sikenička.
2. Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravuje § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého obec uloží pokutu právnickej osobe
alebo fyzickej osobe – podnikateľovi za správne delikty do výšky 6 638,- eur. Obec pri
ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na
porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli obce, okrem toho sa nariadenie zverejní aj na webovom sídle obce.

Mgr. Katarína Grófová
starostka Obce Sikenička

Príloha:
1. Oznámenie o konaní akcie pre uzavretú spoločnosť

OBEC Sikenička
Obecný úrad v Sikeničke č. 210
Tel.: 00421 36 758 9102,

e-mail: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Oznámenie o konaní akcie pre uzavretú spoločnosť
Organizátor podujatia:
Meno a priezvisko (FO)/Názov (PO)
Adresa (FO)/Sídlo (PO)
Dátum narodenia (FO)/IČO (PO)
Telef. číslo
E-mail
Štatutárny zástupca (PO)

Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko:
Telef. číslo
E-mail

Informácie o podujatí:
Názov akcie
Obsahové zameranie

Dátum a čas konania
Miesto konania
Predpokladaný počet účastníkov

V Sikeničke, dňa ..........................................

......................................................
pečiatka a podpis prevádzkovateľa
......................................................
pečiatka a podpis organizátora

UPOZORNENIE:
V zmysle čl. 3 VZN č. 4/2019 je prevádzkovateľ povinný podať oznámenie najneskôr 7 dní pred konaním akcie.
Organizátor zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za
dodržanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov,
za dodržanie podmienok stanovených vo VZN obce Sikenička č. 4/2019 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom.

