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Obec Kocurany podľa § 4 ods. 5, písm. a) bodu 3 zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 83/2020 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kocurany
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len prevádzkový čas) a vzťahuje sa na všetky
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú na území obce Kocurany prevádzkarne
obchodu a služieb podľa osobitného predpisu (ďalej len „podnikatelia“).
§2
Vymedzenie pojmov
1. Podnikateľom pre účely tohto VZN je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie
podľa osobitného predpisu.
2. Prevádzkarňou sa pre účely tohto VZN rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá
podnikateľská činnosť a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľmi.
3. Podnikateľ je povinný prevádzkareň zvonku na vhodnom a trvale viditeľne mieste označiť
týmito údajmi:
a) obchodné meno, IČO a sídlo, ku ktorému sa môže pripojiť doplňujúce označenie,
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzkový čas pre spotrebiteľa,
d) kategória – skupina – trieda ubytovacích zariadení
§3
Prevádzkový čas
1. Obec určuje všeobecný prevádzkový čas takto:
a) v obchodných prevádzkach v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod.
b) v ostatných prevádzkach a reštauračných zariadeniach v časovom rozmedzí:
v nedeľu až štvrtok od 06.00 hod. do 22.00 hod.
v piatok a sobotu od 06.00 hod. do 24.00 hod.
c) v prevádzkach ubytovacích služieb bez obmedzenia
2. Podnikateľ je povinný písomne oznámiť obci prevádzkový čas podľa § 3 ods. 1 tohto VZN,
a to najneskôr v deň začatia činnosti prevádzkarne. K oznámeniu o prevádzkovom čase obec
nevydáva písomné stanovisko.
3. Písomné oznámenie podľa § 3 ods. 2 tohto VZN, prípadne žiadosť o povolenie
prevádzkového času podľa § 3 ods. 3 tohto VZN, musí obsahovať predovšetkým tieto údaje:

- obchodné meno, IČO, sídlo spoločnosti (právnická osoba) alebo miesto podnikania
(fyzická osoba),
- názov prevádzkarne (obchodné meno a prípadne aj rozlišujúce označenie),
- presnú adresu prevádzkarne (súpisné číslo budovy a orientačné číslo vchodu, č. parcely
pozemku, budovy prevádzkarne),
- dátum začatia činnosti prevádzkarne,
- zameranie prevádzkarne (predmet podnikania/rozsah služieb, a sortimentnú skladbu),
- prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa,
- čas obedňajšej prestávky,
- samostatne čas prevádzkovania vonkajšieho sedenia (terasy, letného sedenia a pod.) pred
prevádzkarňou.
4. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby vplyvom jeho podnikateľskej činnosti v prevádzkarni
na území obce nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja pred 06.00 hodinou a po 22.00
hodine, k narúšaniu verejného poriadku a ani k narúšaniu životného prostredia znečisťovaním
a poškodzovaním bezprostredného okolia prevádzkarne.
§4
Zmeny prevádzkového času
1. Zmenu prevádzkového času je podnikateľ povinný písomne oznámiť obci Kocurany
najneskôr 48 hod. vopred, v odôvodnených prípadoch postačuje i jednodňová lehota. Pri
zmene prevádzkového času nad rámec času podľa § 3 ods. 1 písm. a) tohto VZN platí
postup uvedený v § 3 ods. 3 tohto VZN.
2. Obec môže povolený prevádzkový čas zmeniť, ak vplyvom činnosti prevádzkarne dochádza
k narúšaniu úrovne zásobovania, verejného poriadku a podmienok zdravého životného
prostredia občana obce (napr. k prekračovaniu stanoveného limitu hlučnosti podľa platných
právnych predpisov, prašnosťou, výtržnosťami atď.).
§5
Dočasná zmena prevádzkového času
1. Dočasnú zmenu prevádzkového času v trvaní najdlhšie na dobu 3 mesiacov je podnikateľ
povinný písomne oznámiť obci najneskôr v deň pred termínom zmeny.
2. Jednorazové (najviac dvojdňové) predĺženie prevádzkového času, resp. uzavretie prevádzky
pre verejnosť (uzavretá spoločnosť) z dôvodu konania spoločenských akcií v prevádzkarni
(napr. svadby, stužkové, životné jubileá, plesy, hudobné a tanečné produkcie, koncerty
a pod.) je podnikateľ povinný písomne oznámiť obci minimálne 7 dní pred konaním takejto
akcie. Podnikateľ je povinný informovať ostatných zákazníkov na vchodových dverách do
prevádzkarne o konaní akcie, resp. o uzavretí prevádzkarne pre verejnosť. Podnikateľ je
zároveň zodpovedný za dodržiavanie verejného poriadku - hlavne nerušenie nočného pokoja.
§6
Dočasné uzavretie prevádzkarne
1. Podnikateľ môže dočasné uzavretie prevádzkarne na 1 deň nahlásiť Obecnému úradu v
Kocuranoch telefonicky. Dočasné uzavretie prevádzkarne s potravinárskym tovarom je
podnikateľ povinný oznámiť obci najneskôr 48 hodín pred uzavretím.

2. V prípade ohrozenia plynulého zásobovania obyvateľstva môže starosta obce nariadiť
zmenený postup.
3. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný na mieste, kde je uvedený
prevádzkový čas pre spotrebiteľa, označiť začiatok a koniec dočasného uzavretia
prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred jej dočasným uzavretím za predpokladu, že
prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.
§7
Zrušenie prevádzkarne
Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne oznámiť obci najneskôr sedem dní pred
zrušením prevádzkarne.
§8
Kontrola a pokuty
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať hlavný kontrolór obce a starostom
poverení zamestnanci obce Kocurany.
2. Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN je priestupkom alebo správnym deliktom, za
ktorý sú fyzické a právnické osoby - podnikateľ podľa § 2 ods. 1 tohto VZN, postihované
podľa všeobecne platných právnych predpisov. Týmto nariadením nie je dotknuté oprávnenie
ostatných orgánov štátnej správy vykonávať kontrolnú činnosť, ktorá im vyplýva zo
všeobecne platných právnych predpisov.
§9
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Kocuranoch na zasadnutí dňa ....
2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN strácajú platnosť všetky vydané rozhodnutia o čase
predaja vydané Obcou Kocurany.

Kocurany dňa 11.08.2020

Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce Kocurany

