NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 5/2019
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Obecné zastupiteľstvo obce Gánovce, na základe samostatnej pôsobnosti zverenej
v článku 68 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 4 ods. 3 písm. i) a ods. 5 písm. a) bod 3. a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len „Nariadenie“):
čl. 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
(1)
Toto Nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb (ďalej
aj “prevádzková doba“), a to v prevádzkach nachádzajúcich sa na území obce Gánovce (ďalej
aj “Obec“).
(2)
Toto Nariadenie je záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby podnikajúce v Obci
v oblasti obchodu a služieb.
čl. 2
Základné pojmy
Na účely Nariadenia sa rozumie:
a) časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb (ďalej aj ako „prevádzková doba“)
časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzka v rámci výkonu podnikateľskej činnosti
sprístupnená spotrebiteľom, t. j. v prevádzke sa v prospech spotrebiteľov vykonáva predaj
tovaru alebo sú poskytované služby, v ktorej sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor
súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na
prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.
b) prevádzkou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť, na ktorý bolo
príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele vyžívania na
maloobchod a služby,
c) prevádzkovateľom je:
1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
3. osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov,
d) obchodnou činnosťou je: najmä kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod, veľkoobchod),
e) pohostinskou činnosťou je najmä príprava jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu
konzumáciu na mieste,
f) službou je najmä poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a
výkony na uspokojenie ďalších potrieb,
g) uzavretou je skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje v prevádzke, a to na základe pozvania,
povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby (podnikateľ, prevádzkovateľ, poverená osoba),
pričom nejde o verejne prístupnú akciu alebo verejne prístupné poskytovanie služieb
v prevádzke,
h) 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,
i) časom nočného kľudu je časový úsek dňa od 22.00 hod. do 06.00 hod. nasledujúceho dňa,
ktorým sa zabezpečuje zdravý a nerušený pokoj a odpočinok obyvateľov obce,

j) hlukom je rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk, ktorý
spôsobuje porušenie povinností a limitov stanovených osobitným predpisom.
čl. 3
Pravidlá času prevádzky obchodu a služieb
(1) Obec určuje čas predaja v obchode nasledovne:
- pondelok až sobota od 06.00 hod. do 22.00 hod. a v nedeľu a sviatok od 7.00 hod. do 16.00
hod.
(2) Obec určuje čas prevádzok poskytujúcich pohostinské služby nasledovne:
- pondelok až nedeľa od 08.00 hod. do 24.00 hod., s vylúčením hudobnej produkcie po 22.00
hod. v sezónnych exteriérových sedeniach.
Obec určuje čas prevádzok poskytujúcich pohostinské služby v rámci akcií pre uzavretú
spoločnosť (najmä v prípade svadieb, firemných večierkov, plesov, rodinných akcií a obecných
akcií) nasledovne:
- pondelok až nedeľa, od 8.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dňa s tým, že po 22.00 hod.
nesmie dochádzať k rušeniu času nočného kľudu hlukom.
(3)

Obec určuje čas prevádzok poskytujúcich ubytovacie služby nasledovne:

- pondelok až nedeľa, od 00.00 hod. do 24.00 hod.
(4)

Obec určuje čas prevádzok iných služieb nasledovne:

- pondelok až nedeľa, od 06.00 hod. do 22.00 hod. v prípade že je bez negatívneho vplyvu na
bezprostredné okolie, v ktorom sa prevádzka nachádza.
čl. 4
Zodpovednosť a sankcie
(1)
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním Nariadenia vykonávajú:
a) starosta Obce,
b) poslanci Obce,
c) zamestnanci Obce poverení starostom Obce.
(2)
Obec je oprávnená v zmysle § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
za porušenie Nariadenia pokutu až do výšky 6 638,00 EUR.
(3)
Pri ukladaní pokuty podľa predchádzajúceho odseku sa prihliada na závažnosť, spôsob,
trvanie a následky protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované
porušenie povinností.
(4)
Pokutu podľa ods. 2 je možné uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Obec dozvedela
o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(5)
Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce.

čl. 5
Spoločné a prechodné ustanovenia

(1)
Prevádzkovateľ si určí prevádzkovú dobu v rozpätí podľa pravidiel ustanovených
v tomto Nariadení.
(2)
Prevádzkovatelia, ktorých prevádzková doba je v rozpore s týmto nariadením, sú
povinní najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Nariadenia upraviť prevádzkovú dobu
v súlade s Nariadením.
čl. 6
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1)
Návrh Nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v lehote
uvedenej v § 6 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(2)
Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce na riadnom zasadnutí dňa
06. 12. 2019 ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019.
(3)
Nariadenie nadobúda účinnosť od dňa 01. 01. 2020.
(4)
Dňom účinnosti tohto Nariadenia sa ruší účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie Obce
č. 8/2004 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Gánovce zo dňa 10. 09. 2004.
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