Všeobecne záväzné nariadenie Obce Strekov č. 1/2019 o pravidlách času
predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce
Strekov
Čl. I.
Základné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Strekove v súlade s ustanoveniami § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)
v spojení s § 4 ods. 3 písm. d) a písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadene Obce Strekov č. 1/2019 o
pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území
obce Strekov (ďalej len “VZN”).
2. Toto VZN upravuje pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb
ďalej len prevádzková doba pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré
podnikajú na území obce (ďalej len „obec“) tak, aby došlo k primeranej rovnováhe medzi
požiadavkami obyvateľov a podnikateľov.
3. VZN sa nevzťahuje na prevádzkovú dobu trhových miest, služieb dopravy, kín, divadiel,
koncertných siení, galérií a múzeí, lekární, služieb poskytovaných mediátormi a pri výkone
povolaní podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Čl. II.
Vymedzenie základných pojmov
1. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a. prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť.
b. podnikateľom, prevádzkovateľom
i. osoba zapísaná v obchodnom registri,
ii. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
iii. osoba ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov,
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c. prevádzkovateľ prevádzky je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb,
d. prevádzkovou dobou časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa
vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby konečným spotrebiteľom.
e. nočný pokoj je časový úsek vyhradený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného
nočného pokoja a odpočinku obyvateľov obce v čase od 22.00 hod. do 06.00 hod.
a to v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých
susedských vzťahov
f. Za šírenie nadmerného hluku sa pre účely tohto VZN považuje porušenie povinnosti
a limitov stanovených osobitným predpisom. Vyhláška č. 549/2007 Zb. z. MZ SR
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu
hluku,
infrazvuku
a
vibrácií
v
životnom
prostredí
http://www.epi.sk/zz/2007-549

g. Hudobná produkcia je hudba, určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku,
reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živa hudba
alebo koncertné vystúpenie, spev a pod.
h. Spoločenské podujatie, uzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa oprávnene
zdržuje v prevádzke na základe pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej
osoby (podnikateľ, prevádzkovateľ, poverená osoba), pričom nejde o verejne
prístupnú akciu (napr. svadba, promócia, ples, školská zábava, zábava, kar,
posedenia pri iných rôznych príležitostiach).
V prípade, že v prevádzkarni bude uzavretá spoločnosť, je prevádzkovateľ povinný
vchod označiť nápisom „Uzavretá spoločnosť“.
i. Exteriérovým sedením je sezónne rozšírenie odbytovej plochy zariadení
reštauračného, kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru pri
prevádzkarni.

Čl. III.
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb zohľadňujú typ prevádzkarne
a lokalitu , v ktorej je prevádzkareň zriadená
1. V rámci podmienok zabezpečenia zásobovania a poskytovania služieb obyvateľom obce
Strekov sa určuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb nasledovne:
a) Prevádzkarňam a maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru v časovom
rozmedzí pondelok až nedeľa od 06.00 hod. do 22.00 hod.
b) Prevádzkarňam poskytujúcim služby v časovom rozmedzí pondelok až nedeľa od
06,00 hod. do 22,00 hod.
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c) Prevádzkarňam poskytujúcim pohostinné služby v ostatných prevádzkarňach na
území obce v časovom rozmedzí pondelok – štvrtok a nedeľa od 06.00 hod. do 22.00
hod. a piatok – sobota od 06.00 hod. do 03.00 hod.
d) Prevádzkarňam poskytujúcim pohostinské služby formou sezónneho exteriérového
posedenia na verejnom priestranstve, alebo na súkromnom pozemku (terasy) za
podmienok, že prevádzkovateľ neprekročí najvyššie prípustné hodnoty hluku v
časovom rozmedzí od 07.00 hod. do 22.00 hod.
2. V prípade konania hudobnej produkcie, spoločenského podujatia je prevádzkovateľ
povinný písomne najneskôr 7 dní pred konaním podujatia oznámiť prostredníctvom
podateľni Obecného úradu v Strekove, dátum, čas a formu konania hudobnej produkcie,
spoločenského podujatia resp. kontaktnú osobu, ktorá je zodpovedná za organizáciu
podujatia jej adresu a telefónne číslo.
3. Rozpätie prevádzkovej doby prevádzky s výhernými automatmi (herne), sa určuje v dňoch
pondelok až nedeľa od 10,00 hod do 22,00 hod.

Čl. IV.
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný:
a. ohlásiť obecnému úradu prevádzkovú dobu prevádzkarne, a to písomne najmenej
5 pracovných dní pred začatím poskytovania služieb alebo predaja v prevádzkarni,
b. pri vstupe do prevádzkarne viditeľne vyznačiť prevádzkovú dobu,
c. zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bol dodržiavaný prevádzkový čas podľa
tohto VZN,
d. umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za účelom vykonania kontroly
dodržiavania prevádzkovej doby.

Čl. V.
Spoločné ustanovenia
1. Prevádzkovateľ môže prevádzkovať prevádzkareň len na základe ohlásenia prevádzkovej
doby prevádzkarne a v jej medziach.
2. V noci z 31. decembra na 1. januára je prevádzková doba všetkých prevádzkarní
nachádzajúcich sa na území obce, v ktorých sa uskutočňuje predaj a poskytujú sa služby
a počas miestnych hodových slávností a počas obecných dní je povolená do 06:00 hod.
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Čl. VI.
Kontrola a sankcie

1. Kontrolnú činnosť dodržiavania tohto VZN vykonáva Obecná polícia v Strekove
a poverení zamestnanci obce Strekov.
2. Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 6.638 EUR v zmysle
§ 27b zákona o obecnom zriadení.
3. Pri ukladaní sankcie sa postupuje podľa všeobecných právnych predpisov.
4. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta v lehote
uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č. 92/27062019 zo dňa 27.06.2019 a účinnosť
nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

…………………………
Ján T é g l á s
starosta obce
Strekov, vyvesené dňa: 09.07.2019
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