Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Novoť
Obecné zastupiteľstvo obce Novoť na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h), písm. i) a písm. n)
a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 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 Novoť.

PRVÁ ČASŤ
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb v prevádzkarňach určených k podnikateľskej činnosti subjektov
oprávnených na podnikanie na území obce Novoť.
Čl. 2
Základné pojmy
1) Prevádzkarňou je nebytový priestor, predajné zariadenie príp. pozemok, na ktorý bolo
príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na
obchod a služby príp. na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny
druh služieb podľa osobitného predpisu .
2) Čas predaja a čas prevádzky služieb (ďalej tiež prevádzková doba) je časovo ohraničená
časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni vykonávaná podnikateľská činnosť, t.j. v
prevádzkarni sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby.
3) Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe
živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského
oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva
poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
4) Deň na účely tohto VZN trvá od 6.00 do 18.00 hod., večer na účely tohto VZN trvá od
18.00 do 22.00 hod. a noc na účely tohto VZN trvá od 22.00 do 6.00 hod.
5) Prevádzkovateľom prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.
6) Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý
zvuk
7) Za opodstatnenú sťažnosť sa považuje taká sťažnosť, ktorej prešetrením bolo
preukázateľne zistené porušenie zákona, právnych predpisov v súvislosti s obmedzením
alebo neuznaním práva a oprávneného záujmu sťažovateľa alebo iný nesprávny postup
voči sťažovateľovi aj vtedy, ak sa takéto porušenie preukázalo aspoň v jednom
z viacerých bodov sťažnosti alebo sa zistili konkrétne nedostatky, ktorých odstránenie si
vyžiadalo zásah orgánu verejnej správy. Neopodstatnená sťažnosť je taká sťažnosť, pri
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ktorej sa nepotvrdili avizované nedostatky ani porušenia zákonov či právnych predpisov
ani v jednom bode sťažnosti.

DRUHÁ ČASŤ
Čl. 3
Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb
1) Všeobecná prevádzková doba v prevádzkarňach s maloobchodným a veľkoobchodným
predajom tovaru a v prevádzkarňach poskytujúcich služby je určená časom medzi 06:00
hod. a 22:00 hod.
2) Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania je
časovo neobmedzená
3) V prevádzkarňach umiestnených v nebytových priestoroch priamo priľahlých so
stavbami určenými na bývanie a v prevádzkarňach umiestnených v nebytových
priestoroch , ktoré sa priamo nachádzajú v stavbe bytového domu, kde sa nachádzajú
priestory určené na bývanie, je prevádzková doba určená časom medzi 06:00 hod. a
22:00 hod.
4) Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich služby – reštaurácie, pohostinstvá,
bary – je v pondelok až štvrtok od 08:00 hod. do 22:00 hod, v piatok od 08:00 hod do
24:00 hod v sobotu od 08:00 hod. do 24:00 hod. a v nedeľu od 11:30 hod do 23:00 hod.
5) Čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne si môže prevádzkovateľ prevádzkarne
upraviť v rámci určenej prevádzkovej doby uvedenej v čl.3 odst. 1,2,3,4, a písomne
predložiť obci na schválenie najneskôr v deň začatia činnosti prevádzkarne.
6) Prevádzkovateľ prevádzkarne je povinný zabezpečiť, aby sa z prevádzkarne nešíril
neprimeraný hluk spôsobený hudobnou produkciou a aby v prevádzkarni a okolí
nedochádzalo k rušení denného a nočného pokoja.
7) Pre jednorazové verejné kultúrno – spoločenské podujatia s produkciou hudby
a neverejné – uzavreté spoločenské akcie je prevádzková doba určená od 19:00 hod. do
02:00 hod. s podmienkou, že obec Novoť neeviduje opodstatnenú sťažnosť na činnosť
prevádzkarne za obdobie posledných šiestich mesiacov. Jednorazové predĺženie
prevádzkovej doby prevádzkovateľ prevádzkarne dá písomne na odsúhlasenie obci
najneskôr sedem pracovných dní pred konaním akcie.

TRETIA ČASŤ
Čl. 4
Kontrolná činnosť a sankcie
1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce Novoť vykonávajú:
a) starosta obce
b) hlavný kontrolór,
c) poslanci Obecného zastupiteľstva obce Novoť v rozsahu svojich právomocí daných
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
d) poverení zamestnanci obce
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2) Prevádzkovateľovi, ktorý poruší toto VZN môže starosta obce uložiť pokutu do výšky
200 000,- Sk ( 6 639 € ) v zmysle § 13 odst. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Toto VZN sa vzťahuje na všetky prevádzkarne obchodu a služieb zriadené na území
obce Novoť, s výnimkou prevádzkarní, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje iný
orgán v zmysle osobitných predpisov.
2) VZN obce Novoť č 2/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Novoť bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Novoť dňa
3.7.2009 uznesením č. 20
Čl. 6
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli.

Bc. František Poleta
starosta obce
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