Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2020
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území Obce Unín

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

19. 2. 2020

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
VZN schválené Obecným zastupiteľstvo v Uníne dňa : 6. 5. 2020
uznesenie č. 9/2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Unín dňa: 7. 5. 2020
VZN nadobúda účinnosť dňom: 21. 5. 2020

Obec Unín v zmysle ustanovenia § 4 odst.5 písm. a) bod 3, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v ydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 Obce Unín
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Unín
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje, v súlade s platnou právnou úpravou, pravidlá času
predaja v obchode, času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické
osoby, ktoré podnikajú na území Obce Unín tak, aby mohli byť uspokojené potreby obyvateľov
i požiadavky podnikateľov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na predaj a poskytovanie služieb
podnikateľmi na ambulantný predaj, úprava ktorých je obsiahnutá v osobitnom všeobecne
záväznom nariadení.
Čl. 2
Základné pojmy
Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a) Prevádzkareň – účelovo ohraničený priestor, v ktorom podnikateľ prevádzkuje svoju
podnikateľskú činnosť za účelom predaja konkrétneho druhu tovaru alebo služby.
b) Prevádzková doba - 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 mu poskytované služby.
c) Uzavretá spoločnosť – skupina individuálne určených a pozvaných osôb zdržujúcich sa
v prevádzkarni so súhlasom prevádzkovateľa za účelom ich účasti na rodinných a priateľských
posedeniach.
d) Verejné kultúrne podujatie – podujatie organizované v prevádzke prevádzkovateľa pre
neurčitý počet osôb za účelom účasti na koncerte, hudobnej a tanečnej zábave a iných akciách
v oblasti spoločenskej zábavy, ktorého podmienky konania a organizovania určuje osobitný
predpis.
e) Prísluchová hudba - hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením
alebo akustickými prístrojmi, pričom nejde o hudobnú produkciu.
f) Hudobná produkcia - najmä hudba určená na tanečnú zábavu, zábavu reprodukovanú
technickým zariadením (diskotéka), koncertné vystúpenie, živá hudba na počúvanie, spev a
pod.
g) Nočný kľud – časový úsek dňa od 22.00 hod. do 06.00 hod. nasledujúceho dňa, ktorý je
vyhradený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov v záujme
dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.
h) Hluk – každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.

Čl. 3
Povinnosti podnikateľa
1. Podnikateľ je povinný
a) Zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bola dodržaná prevádzková doba podľa tohto
nariadenia.
b) V prípade otvorenej prevádzkarne po 22.00 hod. zabezpečiť, aby nedochádzalo k rušeniu
nočného kľudu a hluk zo zariadení a hudobnej produkcie neprekročil najvyššie prípustné
hodnoty podľa osobitného predpisu.
c) Prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa spotrebitelia po určenej prevádzkovej dobe
nezdržiavali v prevádzkarni.
d) Umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za účelom vykonania kontroly
dodržiavania prevádzkovej doby danej prevádzkarne.
Čl.4
Určenie prevádzkovej doby
1. Podnikateľ si sám určí dobu, kedy sa v prevádzkarni bude prevádzať činnosť. Prevádzkový
čas, ako aj každú zmenu je povinný písomne oznámiť obci najneskôr jeden deň pred začatím
činnosti prevádzkarne alebo pred vykonaním zmeny tohto času.( Príloha č.1)
2. Prevádzková doba sa určuje podľa nasledovných kritérií:
a) v rozpätí od 6.00 hod do 22.00 hod v prevádzkarňach s predajom tovaru alebo
poskytujúcich služby, v maloobchodných predajniach (potraviny, rozličný tovar
a pod.)
b) v rozpätí od 5.00 hod do 20.00 hod v prevádzkarňach s predajom tovaru periodickej
a neperiodickej tlače a tlačovín
c) v dňoch pondelok, utorok, stredu, štvrtok v rozpätí od 7.00 hod do 22.00 hod
v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby s prísluchovou
hudbou
d) v dňoch piatok, sobota, nedeľa v rozpätí od 7.00 hod do 23.00 hod v prevádzkarňach
poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby s prísluchovou hudbou
e) v obchodných prevádzkach a v prevádzkach služieb s predajom a podávaním alebo bez
predaja a podávania alkoholu v čase prevádzkovania hudobnej produkcie –
organizovanie diskoték, tanečných zábav, prípadne iných spoločenských podujatí
v dňoch:
 piatok, sobota od 6.00 hod do 4.00 hod nasledujúceho dňa
 v deň pred dňom pracovného pokoja a štátom uznaných sviatkov od 6.00
hod do 4.00 hod nasledujúceho dňa
f) v prevádzkach s letnými terasami v čase bez hudobnej produkcie sa stanovuje v období
od 01. 04. do 30. 10 príslušného kalendárneho roka od 6.00 hod do 24.00 hod pri
dodržaní nočného kľudu
2. Prevádzky otvorené po 22.00 hod sú povinné dodržiavať nočný kľud a verejný poriadok.
Čl. 5
Kontrolná činnosť a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce,
b) poslanci obecného zastupiteľstva,

2. Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok.
3. Porušenie ustanovení tohto VZN môže obec Unín sankciovať uložením pokuty v zmysle
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Uníne.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Uníne dňa
6.5.2020 uznesením č. 9/2020.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 21.5.2020
4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2008 zo dňa 27.8.2008.

Ján Palkovič
starosta obce

Príloha č.1
Oznámenie o čase predaja v obchode a čas prevádzkových služieb
Podnikateľ: ( názov, sídlo)....................................................................................
IČO: ................................................
Tel. kontakt:.....................................
Štatutárny zástupca: ...........................................
V zmysle § 4 odst.3 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, na základe právomoci obce usmerňovať ekonomickú a podnikateľskú činnosť
na území obce a v Zmysle VZN č. 1/2020 Obce Unín, ktorým sa určujú pravidlá času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Unín, týmto oznamuje
prevádzkovú dobu svojej prevádzkarne:
Prevádzkareň ( názov a adresa):.......................................................................................
Zodpovedná osoba:...............................................................................................................
Tel. kontakt: ..................................................
Druh podnikateľskej činnosti:.......................................
Dátum začatia činnosti prevádzkarne:..................................
Oznamujem: prevádzkovú dobu pri začatí činnosti prevádzkarne/ zmenu prevádzkovej
doby
Prevádzková doba:
Pondelok od................ do.................
Utorok
od................ do.................
Streda
od................ do.................
Štvrtok od.................do..................
Piatok
od..................do.................
Sobota
od..................do.................
Nedeľa od .................do.................

V Uníne dňa:...........................

..............................................
podpis podnikateľa

