Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krásna Lúka č. 1 /2015
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Krásna Lúka
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. i) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce Krásna Lúka č. 1/2015 o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krásna Lúka.
Článok 1.
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje:
a/ pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krásna
Lúka (ďalej len obce),
b/ podmienky pre určovanie času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na ambulantný predaj a predaj tovaru a poskytovanie
služieb na príležitostných trhoch.
3. Obec vydáva toto nariadenie v záujme zachovania a dodržiavania verejného poriadku
na území obce, v záujme zachovania, podpory a ochrany zdravých podmienok
a zdravého spôsobu života obyvateľov obce.
Článok 2.
Vymedzenie základných pojmov
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
1. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len prevádzkový čas) - je
časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu
podnikateľskej činnosti sprístupnená spotrebiteľom, t.j. v prevádzkarni sa realizuje
bezprostredný predaj výrobkov alebo služieb konečným spotrebiteľom na ich osobné
použitie.
2. Bežný prevádzkový čas – je stanovený v rozpätí od 06.00 hod. do 22.00 hod. okrem
dní pokoja.
3. Osobitné určenie prevádzkového času – je určenie takého časového rozpätia, počas
ktorého sa v prevádzkarni, vzhľadom na predmet jej činnosti a umiestnenie, vykonáva
podnikateľská činnosť aj nad rámec bežného prevádzkového času.
4. Prevádzkarňou – je nebytový priestor prípadne pozemok, na ktorý bolo príslušným
stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na maloobchod
a služby.

5. Nočný pokoj od 22.00 hod. do 06.00 hod – je časový úsek dňa pre zabezpečenie
zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia
slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.
6. Podnikateľom - je osoba, ktorá na základe podnikateľského oprávnenia podľa
osobitného predpisu spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje
služby,
7. Prevádzkovou dobou - je časovo ohraničená časť dňa, kedy je prevádzkareň
sprístupnená spotrebiteľom k predaju príslušnej obchodnej komodity alebo
k poskytovaniu služieb,
8. Uzavretá spoločnosť - je skupina individuálne určených a pozvaných osôb
zdržujúcich sa v prevádzkarni so súhlasom prevádzkovateľa za účelom ich účastí na
rodinných a priateľských posedeniach (oslavy , svadby, promócie, kary), firemných
akciách (výročné konferencie, večierky, koncoročné posedenia) alebo stužkových
slávnostiach bez prístupu verejnosti.
9. Verejné kultúrne podujatie – podujatie organizované v prevádzke prevádzkovateľa
pre neurčitý počet osôb za účelom ich účasti na koncerte, hudobnej a tanečnej
produkcii, tanečnej zábave a iných akciách v oblasti spoločenskej zábavy, ktorého
podmienky konania a organizovania určuje osobitný predpis.

Článok 3.
Bežný prevádzkový čas
1. Bežný prevádzkový čas v prevádzkarniach obchodu a služieb na území obce je
stanovený v rozpätí:
a) v pondelok až štvrtok od 06.00 hod . - do 22.00 hod.,
b) v piatok až nedeľa a dňoch pracovného pokoja od 06.00 hod. do 23.00 hod.
2. V rámci časového rozpätia všeobecného prevádzkového času si prevádzkovateľ sám
určí dobu, v ktorej bude prevádzku prevádzkovať.
Článok 4.
Ohlásenie a osobitné určenie prevádzkového času
1. Prevádzkovateľ je povinný písomne ohlásiť Obecnému úradu v Krásnej Lúke
prevádzkový čas, alebo zmenu prevádzkového času v súlade s ustanoveniami tohto
VZN najneskôr päť pracovných dní pred začatím činnosti prevádzkarne, resp.
uvažovanej zmene prevádzkového času. Obecný úrad v Krásnej Lúke toto ohlásenie
písomne potvrdí.
2. Prevádzkovateľ reštauračného a pohostinského zariadenia môže jednorazovo predĺžiť
prevádzkový čas z dôvodu konania neverejného podujatia pre uzavretú spoločnosť do
06,00 hod.

3. Prevádzkovateľ reštauračného a pohostinského zariadenia je povinný doručiť
Obecnému úradu v Krásnej Lúke písomné ohlásenie o jednorazovom predlžení
prevádzkového času najneskôr päť pracovných dní pred konaním takéhoto podujatia s
odôvodnením. Obecný úrad v Krásnej Lúke neodkladne potvrdí ohlásenie alebo vydá
nesúhlasné stanovisko s odôvodnením.
4. Prevádzkovateľ reštauračného alebo pohostinského zariadenia môže z dôvodu
konania verejného kultúrneho podujatia za splnenia podmienok ustanovených
zákonom SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach predĺžiť v dňoch
piatok, sobota alebo v deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja prevádzkový čas
do 04,00 hod.
5. Prevádzkovateľ v prevádzkarni otvorenej v súlade s ustanoveniami tohto VZN je
povinný zabezpečiť dodržiavanie nočného pokoja a verejného poriadku tak, aby
činnosťou prevádzkarne nebolo rušené blízke okolie.

Článok 5
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené:
a) obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa,
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa (pri dočasnom uzatvorení prevádzkarne
musí byť označený začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne).
2. Dočasné uzavretie prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný ohlásiť Obecnému úradu
v Krásnej Lúke minimálne 24 hodín vopred, ak je prevádzkareň uzavretá dlhšie ako
jeden deň.
3. Prevádzkovateľ oznámi ukončenie činnosti prevádzkarne Obecnému úradu v Krásnej
Lúke najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia činnosti prevádzkarne.
Článok 6
Kontrolná činnosť a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú
a. starosta obce
b. poslanci obecného zastupiteľstva
c. hlavný kontrolór obce
2. Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 6 638 eur podľa
§ 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
3. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. Na
konanie o priestupku sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.

4. V prípade závažného resp. opakovaného porušenia tohto VZN môže starosta obce
dať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia príslušnému úradu.
Článok 6.
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 08.06.2015 a zvesený
dňa 24.06.2015
2. Na tomto VZN sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke dňa
30.06.2015 uznesením č . 39/2015
3. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Krásna Lúka dňa 01.07.2015
a zvesené dňa ..................................
4. Toto VZN nadobúda účinnosť ............................................

V Krásnej Lúke dňa .........................................

Štefan BUJŃÁK
starosta obce Krásna Lúka

