
Obecné  zastupiteľstvo  v Rakovej  na  základe  §  6  odst.1  zákona   č.  369/90  Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 odst.3 písm. h/  citovaného 
zákona vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
O  PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODOCH A   PREVÁDZKÁCH 

NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVÁ

Úvodné ustanovenia
§ 1

1/ Predmetom tohto VZN je stanovenie všeobecných pravidiel času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území obce Raková.

§ 2
Výklad základných pojmov

1/ Pre účely tohto VZN sa rozumie:
      a/obchod - prevádzka, ktorá zabezpečuje kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému    
        spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom 
        živnosti/veľkoobchod/. Do tejto kategórie patria i zariadenia cukrárni, kaviarni, vinárne, 
        pohostinské zariadenia, hostince, reštaurácie, bary, kluby a ostatné zariadenia podobného 
         typu.
     b/ služby - poskytovanie opráv a údržby veci , preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony 
         na uspokojenie ďalších potrieb občanov.
     c/ prevádzkarňa - priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť.
     d/ podnikateľ (ďalej prevádzkovateľ)
           - osoba zapísaná v obchodnom registri1),
           - osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia2),
     d/  prevádzková doba - čas, kedy je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju   
         príslušnej obchodnej komodity, alebo k poskytovaniu služieb.
      e/ prísluchova hudba -   hudba, určená na počúvanie, reprodukovaná technickým 
          zariadením alebo akustickými prístrojmi (nie je to napríklad hudba určená na tanečnú
         zábavu alebo hudobné vystúpenie),
      f) hudobná  produkcia -  hudba, určená na tanečnú zábavu, diskotéku reprodukovanou  
          technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie,
      g) nočný čas - čas od 22.00 hod do 06.00 hod,
      h) rušenie nočného pokoja - šírenie nadmerného hluku a vibrácií v nočnom čase.

§ 3
Všeobecná prevádzková doba

1/  Všeobecná prevádzková doba je v dňoch pondelok až nedeľa   od  6.00 hod. do 22.00 hod.
2/  Prevádzkovateľ môže na území obce Raková prevádzkovať prevádzkovú jednotku v dobe
      od  6.00 hod. do 22.00 hod. 

§ 4
Pravidlá určovania prevádzkovej doby v nočnom čase

1/ V dobe od 22.00 hod. do 06.00 hod (ďalej len nočná prevádzka) môže prevádzkovateľ 
    poskytovať služby (mať otvorenú prevádzku) len na základe rozhodnutia Obce Raková.
2/ K žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolenie nočnej prevádzky v zmysle ods. 1 tohto 
    ustanovenia je prevádzkovateľ povinný predložiť:
            a) živnostenský list, koncesnú listinu resp. výpis z obchodného registra (fotokópia bez 
                 overenia),
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      b) preukázanie vlastníckeho vzťahu k priestoru, v ktorom je prevádzka umiestnená

               (list   vlastníctva), resp. preukázanie vzťahu k priestoru, v ktorom je prevádzka  
                umiestnená (nájomná zmluva) a písomný súhlas vlastníka priestoru,
            c) posudok hygienika k začatiu činnosti
            d) súhlas s prevádzkovou dobou,  prísluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou 
                v nočnom čase získaný od vlastníka budovy alebo od nadpolovičnej väčšiny 
                vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkareň 
                nachádza a v nehnuteľnostiach susediacich s budovou, kde sa prevádzkareň   
                nachádza    a ktoré môžu byť dotknuté hlukom a vibráciami v súvislosti 
                s  prevádzkarňou,  prípadne súhlas získaný na schôdzi vlastníkov bytov a  
                nebytových priestorov 3) ,
             e) splnenie poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa voči obci za poplatky za odvoz  
                 odpadu
3/ Obec Raková vydá súhlasné rozhodnutie k predajnej a prevádzkovej dobe  po 22.00 hod 
     za predpokladu, že prevádzka nebude negatívne vplývať na životné   prostredie a nebude    
     rušiť nočný kľud. 
4/ Ak je prevádzkový čas alebo čas predaja navrhnutý prevádzkovateľom v rozpore 
    so záujmami obce a jeho obyvateľov, na základe opodstatnených sťažností na rušenie   
    nočného kľudu, porušovanie verejného poriadku, poškodzovanie životného prostredia 
    a pod. rozhodne o určení prevádzkového času alebo času predaja Obec Raková.
5/ V prípade meraním zisteného opakovaného porušovania nočného pokoja   prevádzkarňou  
     obecný úrad písomne vyzve podnikateľa na zjednanie nápravy, pričom určí lehotu 
     na  nápravu. V prípade, že podnikateľ v určenej lehote nezjedná nápravu,   obec  
     rozhodnutím starostu zakáže prevádzku služieb v nočnom čase na dobu 6 mesiacov 
     od právoplatnosti rozhodnutia. 
6/ V prípade, že prevádzkareň má zriadené sezónne exteriérové posedenie, môže ho  
    prevádzkovať len do určenej prevádzkovej doby prevádzkarne. 
7/ Prevádzkový čas   príležitostného trhu je určený osobitným VZN o trhovom poriadku  
     v obci  Raková  (§ 3 odst.6), ktoré nie sú dotknuté týmto VZN.

§ 5
Uzatvorenie predajne, prevádzky

1/ Podnikateľ, ktorý prevádzkuje na území obce obchod alebo prevádzku požiada obec
   o vydanie súhlasu na jej prechodné uzatvorenie,  v prípade jej uzatvorenia  z  akýchkoľvek  
   dôvodov.

§ 6
Povinnosti podnikateľa

1/ Oznámenie o jednorázovom predĺžení prevádzkovej doby z dôvodu mimoriadnej  
     požiadavky pre uzavretú spoločnosť je podnikateľ povinný doručiť  obecnému úradu    
    najneskôr 2 pracovné dní pred konaním akcie. Na základe oznámenia prevádzkovateľa  
    obec vydá povolenie na predĺženie prevádzkového času.
2/ Prevádzkovú dobu, prípadne zmenu prevádzkovej doby je podnikateľ povinný písomne   
    oznámiť Obecnému úradu v Rakovej   pred otvorením prevádzkarne, prípadne 
   pred  uskutočnením zmeny. Na základe oznámenia Obec Raková vydá stanovisko 
   k navrhovanej prevádzkovej dobe. 
3/ Podnikateľ je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť údajmi podľa osobitného 
    predpisu4).
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4/ Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby sa z prevádzkarne nešíril nadmerný hluk a aby 
    neboli prekročené najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas podľa osobitného  
    predpisu5).
5/ Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby v prevádzkarni nedochádzalo k rušeniu nočného 
    pokoja.
6/ Podnikateľ je povinný upraviť svoj čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb 
    do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto VZN. 

§ 6
Kontrola a sankcie

1/ Kontrolu dodržiavania tohoto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení  vykonávať :
- poslanci OZ  v rozsahu svojich právomoci daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom  
   zriadení v znení noviel § 25 ods.3

    - zamestnanci obecného  úradu na základe osobitného splnomocnenia starostu obce
    - hlavný kontrolór obce
2/ Za porušenie § 6 ods. 3 tohoto nariadenia možno prevádzkovateľovi uložiť pokutu 
    v  blokovom konaní do výšky 5 000,- Sk 6) .
3/ Prevádzkovateľovi, ktorý poruší  toto nariadenie, môže starosta obce  uložiť pokutu 
    do  výšky 200 000,- Sk 7) .

§ 7
Spoločné a záverečné ustanovenia

1/ Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Raková o   pravidlách času
     predaja v obchodoch a prevádzkach  na území obce Raková
     sa zrušuje:  VZN o podmienkach podnikania v k.ú. obce Raková zo dňa 18.12.1992 
2/ Na tomto Všeobecne záväzného nariadenia obce Raková o   pravidlách času predaja
    v obchodoch   a prevádzkach  na území obce Raková sa uznieslo  Obecné zastupiteľstvo
    v Rakovej uznesením č. 28/2006 dňa  24.2.2006  
3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 13.3.2006

                                                                                                                     p. František Broš
                                                                                                                         starosta obce

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
3) § 14 ods. 2 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
      predpisov
4)§ 7 ods. 3 Obchodného zákonníka. § 14 ods. 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v
      znení neskorších predpisov
5) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
6) § 24 ods. 4 zákona SNR č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
7)§ 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov




