Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Krupá vydáva toto VZN na základe § 6 zákona
č.369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Dolná Krupá

VŠEOBECNE ZÁV ÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2016
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Dolná Krupá

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá dňa 23.11.2015
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Dolná Krupá
dňa 11.12.2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá
dňa 14.12.2015
VZN zvesené z úradnej tabule v obci Dolná Krupá
dňa 31.12.2015
VZN nadobúda účinnosť

dňa: 01.01.2016
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Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou pravidlá
určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby, podnikateľov
a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Dolná Krupá.
Článok 2
Základné pojmy
1. Prevádzkárňou je nebytový priestor, predajné zariadenie na ktorý bolo príslušným
stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby
prípadne na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb
2. Čas predaja a čas prevádzky je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je v prevádzkárni
vykonávaná podnikateľská činnosť, t.j. v prevádzkárni sa vykonáva predaj tovaru alebo
poskytované služby
3. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe
živnostenského podnikania
4. Prevádzkovateľom prevádzkárne je podnikateľ, ktorý v prevádzkárni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.
Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ je povinný označiť prevádzkáreň svojim obchodným menom, prípadne
symbolom alebo uvedením hlavnej skupiny predávaných výrobkov alebo poskytovaných
služieb na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené obchodné
meno a sídlo, meno a priezvisko osoby zodpovedajúcej za činnosť prevádzkarne,
prevádzková doba pre spotrebiteľa, kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkární.

Článok 4
Čas predaja a čas prevádzky služieb
1. Všeobecná prevádzková doba v prevádzkarňach s maloobchodným predajom tovaru
je určená časom medzi 05.30 a 22.00 hod.
2. Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich služby (reštaurácie, bary, pivárne)
je v nedeľu až štvrtok od 06.00 do 22.00, v piatok a sobotu od 06.00 do 24.00 hod.
3. Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich služby (reštaurácie, bary, pivárne)
umiestnené vo vzdialenosti do 5 m od rodinných domov v pondelok – nedeľa od
06.00 do 22.00, z dôvodu aby nebol rušený nočný kľud po 22. hodine.
4. Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich služby je povolená 1.januára
a v počas hodov do 02.00 hod.
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Článok 5
Kontrolná činnosť a sankcie
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohoto VZN na území obce Dolná Krupá
vykonávajú:
a) starosta obce
b) poslanci obecného zastupiteľstva v rozsahu svojich právomocí daných zákonom
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
c) hlavný kontrolór obce
Prevádzkovateľovi, ktorí poruší toto VZN môže starosta obce uložiť pokutu do výšky
6638 € (podľa § 27b odst. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení
neskorších predpisov )
Článok 6
Spoločné, a záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Krupá č. 2 /2016 o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dolná Krupá bolo schválené obecným
zastupiteľstvom obce Dolná Krupá na zasadnutí OZ dňa 11.12.2015.
Ruší sa VZN č. 6/2009 účinné od 1.1.2009.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016
Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

