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VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Valaliky dňa: 16.05.2016
VZN schválené obecným zastupiteľstvom dňa : 01.06.2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Valaliky dňa: 06.06.2016
VZN nadobúda účinnosť dňa: 21.06.2016
Obec Valaliky podľa §6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 5/2016
o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom čase a prevádzkovom čase
na území obce Valaliky
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Obec Valaliky (ďalej len „obec“) vytvára podmienky pre riadne zásobovanie
obyvateľov obce, pre prevádzkarne a vykonáva nad ním dozor. Z tohto dôvodu
a s prihliadnutím na potreby obyvateľov obce sa týmto nariadením stanovuje
minimálna a maximálna prevádzková doba, základné podmienky umiestnenia
a prevádzkovania prevádzkarne na území obce.
2. Stanovenie týchto časov na území obce je pre jednotlivé prevádzkarne určené
z dôvodu vytvorenia podmienok a možností pre občanov obce a jeho návštevníkov
obce na účely obstarania tovarov a služieb. Dbá sa pri tom na rovnomerné rozloženie
činností slúžiacich obyvateľom tak, aby boli pokryté základné potreby obyvateľov
obce, ako aj utvorené podmienky pre kultúru, šport a zabezpečenie verejného
poriadku.
Článok II.
Záväznosť
1. Nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce mimo času pri ambulantnom predaji na
určených miestach a mimo času predaja pri organizovaní ostatných príležitostných
predajných akcií v zmysle VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Valaliky. Predajný čas pri
týchto predajoch je stanovený Trhovým poriadkom obce.
2.
Nariadenie je záväzné pre všetky právnické a fyzické osoby vykonávajúce obchodnú
činnosť alebo poskytujúce služby na území obce (ďalej len „podnikateľ“).
Článok III.
Výklad základných pojmov
1. Obchodnou činnosťou na účely tohto nariadenia sa rozumie vykonávanie
maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti.
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Službami obyvateľstvu podľa tohto nariadenia sú služby poskytované na území obce
v prevádzkarňach na to určených, ktoré sú poskytované priamo spotrebiteľovi, napr.
kaderníctva, kozmetika, a pod.
3.
Podnikateľom je osoba, ktorá získala oprávnenie podnikať v zmysle zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č.
513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, prípadne iných
platných právnych predpisov alebo podľa osobitných predpisov.
4. Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská
činnosť.
5. Čas predaja prevádzkarne (ďalej „prevádzková doba“) je časovo ohraničená časť dňa,
počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti sprístupnená
spotrebiteľom, t.j. v prevádzkarni sa v prospech spotrebiteľov vykonáva predaj tovaru
alebo sú poskytované služby.
6. Určením prevádzkovej doby sa rozumie určenie časového rozpätia (doby) dňa, počas
ktorého si podnikateľ sám určí čas, kedy sa v prevádzkarni bude predávať tovar alebo
poskytovať služby.
7. Prísluchovou hudbou sa rozumie hudba určená na počúvanie, reprodukovaná
technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom nejde o hudobnú
produkciu.
8. Hudobnou produkciou sa rozumie hudba určená na počúvanie, reprodukovaná
technickým zariadením (diskotéka), koncertné vystúpenie, živá hudba na počúvanie,
spev a pod..
9. Nočným kľudom sa rozumie časový úsek dňa od 22.00 hod. do 6.00 hod., ktorý je
určený a slúži pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku
obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania
a dobrých susedských vzťahov.
10.
Zdravými podmienkami sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí,
ale ho chránia a kladne ovplyvňujú.
11. Zdravým spôsobom života obyvateľov obce s arozumie navodzovanie a trvalé
udržiavanie pokojného stavu medzi obyvateľmi, a to zdržaním sa všetkého, čím by
nad mieru primeranú pomerom došlo k obťažovaniu alebo k ohrozemiu výkonu práv
iného.
12. Pokojným stavom obyvateľov obce sa rozumie stav, kedy nie sú ohrozované alebo
obťažované zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce činnosťou
prevádzkarne, a to najmä v čase nočného kľudu.
13. Uzavretou spoločnosťou sa rozumie skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarmi oprávnene
zdržuje na základe pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby
(podnikateľ, prevádzkovateľ, poverená osoba).
14.
Obťažovanie hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom sa rozumejú každé rušivé,
obťažujúce, nepríjemné, nežiaduce alebo neprimerané hlasné zvuky technických
zariadení alebo hlasové zvuky osôb nad mieru primeranú pomerom, t.j. nad mieru
v danom čase a mieste obvyklú vzhľadom na denný čas alebo čas nočného kľudu.
Uvedené sa pre účely tohto VZN nepovažuje za prejavy, ktoré spadajú pod právnu
úpravu zvuku a ochrany pred zvukom v zmysle osobitného predpisu.
15.
Prevádzkarne pohostinských zariadení sú zariadenia poskytujúce občerstvovacie
služby, a to reštaurácia, pizzeria, bufet, hostinec, cukráreň, zariadenie verejného
stravovania, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje a prevádzkujú hazardné
hry.
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Článok IV.
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa vychádza z pružnej
doby tak, aby boli uspokojené potreby občanov obce a požiadavky podnikateľov.
2.
V rámci podmienok zabezpečenia zásobovania obyvateľov obce a poskytovania
služieb obyvateľom obce sa určuje rozsah času predaja v predajniach a rozsah času
prevádzky služieb v prevádzkach (ďalej aj „otváracie hodiny“) nasledovne:
a) od 1.1. do 31.05. a od 1.10. do 31.12. kalendárneho roka od pondelka do nedele od
06.00 hod. do 22.00 hod. v obchodných prevádzkach, v prevádzkach služieb a vo
vonkajších prevádzkach (letná terasa), s výnimkou pohostinských zariadení, ktoré
v nedeľu môžu byť otvorené od 13:00 hod. do 22:00 hod.
b) od 1.6. do 30.09. kalendárneho roka od pondelka do nedele od 06.00 hod. do 23.00
hod. v obchodných prevádzkach, v prevádzkach služieb a vo vonkajších prevádzkach
(letná terasa), s výnimkou pohostinských zariadení, ktoré v nedeľu môžu byť
otvorené od 13:00 hod. do 23:00 hod.
c) dňa 1.11. od 13.00 hod. do 22.00 hod. v obchodných prevádzkach, v prevádzkach
služieb a vo vonkajších prevádzkach (letná terasa).
3. Počas novoročných osláv, t.j. v noci z 31.12. na 01.01. prevádzková doba
v pohostinských zariadeniach, vrátane prevádzok spoločensko – zábavného charakteru
na území obce nie je obmedzená.
4.
V čase od 22.00 hod., resp. od 23.00 hod. sa môžu prevádzkarne prevádzkovať za
predpokladu, že sa jedná:
a) o uzavretú spoločnosť (svadba, životné jubileum, promócie, stužková a pod.)
b) o hudobnú produkciu (tanečná zábava, zábava s reprodukovaným technickým
zariadením, diskotéka, ples, koncertné vystúpenie, živá hudba na počúvanie, spev).
V týchto prípadoch musia byť dodržané podmienky:
- že hluk zo zariadení a hluk z verejnej produkcie hudby neprekročia najvyššie prípustné
hodnoty pre vonkajšie priestory a stavby a bude zamedzený prenos vibrácií na fyzické
osoby stanovené osobitným predpisom,
- že nedôjde k rušeniu nočného kľudu, občianskeho spolunažívania a k porušeniu
verejného poriadku.
5. Podnikateľ (prevádzkovateľ) je pre potreby evidencie povinný ohlásiť obci určenie
prevádzkovej doby svojej prevádzkarne:
a) najneskôr 15 pracovných dní pred začatím činnosti novej prevádzkarne,
b) najneskôr 15 pracovných dní pred vykonávaním zmeny už existujúcej
prevádzkarne.
6. Podnikateľ (prevádzkovateľ) je povinný zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne
okrem iného:
a) prevádzková doba, ktorá je uvedená na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzkarne podľa osobitného predpisu, bola v súlade s určením
prevádzkovej doby v zmysle tohto VZN,
b) bola dodržiavaná určená prevádzková doba,
c) nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného kľudu obyvateľov a verejného
poriadku priamym dôsledkom činnosti prevádzkarne počas jej prevádzkovej
doby.
7. V prípade, ak to stanovuje osobitný predpis, obec vydáva súhlas k zriadeniu
prevádzkarne na území obce.
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Článok V.
Ustanovenia vzťahujúce sa na všetky druhy prevádzkarní
1.

Uzatvorenie všetkých druhov prevádzkarní z dôvodu obedňajšej prestávky je možné
maximálne v dĺžke jednej hodiny v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod, ak to nevylučuje
povaha prevádzky alebo stanovenie prevádzkového času.
Článok VI.
Ohlásenie jednorázového určenia zmeny prevádzkovej doby

1. V prípade jednorázového určenia zmeny prevádzkovej doby, a to jej predĺženia alebo
skrátenia z dôvodu:
a) konania mimoriadnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť (napr.
svadba, životné jubileum, promócie, stužková a pod.) nie je podnikateľ povinný ohlásiť
predĺženie prevádzkovej doby,
b) konania nepravidelnej a verejnej akcie (podujatia) s prísluchovou hudbou alebo
hodobnou produkciou (diskotéka, tanečná zábava, ples a pod.) je podnikateľ povinný
ohlásenie jednorázového predĺženia prevádzkovej doby doručiť najneskôr do 7 dní pred
konaním akcie.
2. Podnikateľ je povinný v ohlásení jednoznačne určiť dôvod jednorázového predĺženia
prevádzkovej doby, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným.
Článok VII.
Povinnosti podnikateľa
1.

2.
3.
4.
5.

Podnikateľ je povinný prevádzkareň označiť najneskôr v deň začatia prevádzkovania
podnikateľskej činnosti. Spôsob označenia prevádzkarne určujú osobitné predpisy.
Podnikateľ je povinný umožniť kontrolu prevádzkarne oprávneným osobám.
Podnikateľ je povinný chrániť životné a pracovné prostredie, prírodné zdroje
a kultúrne pamiatky.
Podnikateľ je povinný dbať na riadne zásobovanie prevádzkarne povoleným
sortimentom tovarov.
Podnikateľ je povinný udržiavať čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo
nehnuteľnosti používanej na podnikanie tak, aby tým nenarúšal vzhľad a prostredie
obce alebo neznečisťoval verejné priestranstvo.
Článok VIII.
Kontrolná činnosť

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce,
b) poslanci obecného zastupiteľstva,
c) hlavný kontrolór obce,
d) starostom poverení zamestnanci obce.
2.
Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť
pokutu do 6.638,- € za porušenie tohto VZN.
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3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení,
najneskôr však do troch rokov od porušenia. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie
o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1.

Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo Valaliky dňa: 01.06.2016, uznesením č.
61/2016.
2.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa: 21.06.2016
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 13/1996 o pravidlách
spolunažívania.

Ing. Štefan Petrík
starosta obce

