Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Ida na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenia
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon 569/2002 Z. z o ochrane zdravia ľudí § 13x
písm. c) v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/ 2011
o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní
služieb na území obce Veľká Ida a v časti obce Veľká Ida – Gomboš
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou pravidlá
určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby- podnikateľov
a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Veľká Ida a časti obce Veľká Ida- Gomboš
(ďalej len ,, obec“).
(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí sú oprávnení podnikať v zmysle zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991
Zb. – obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, alebo podľa osobitných predpisov.
(3) Predajňou a prevádzkárňou sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie priestor,
v ktorom sa vykonáva podnikateľská činnosť a ktorý je určený pre styk so zákazníkmi,
spotrebiteľmi.
§2
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
(1) Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkárne musí byť uvedené:
a) obchodné meno a sídlo,
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d) kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarní
(2) Čas predaja v obchodných prevádzkách a v prevádzkách poskytujúcich služby sa určuje
nasledovne:
-

v obchodných prevádzkách:
pondelok – sobota: 06:00 – 19:00
nedeľa:
zatvorené

-

v prevádzkach poskytovania pohostinských služieb:
pondelok – štvrtok : 06:00 - 23:00
piatok – sobota:
06:00 – 02:00
nedeľa:
12:00 - 23:00

-

v prevádzkach služieb:
pondelok – piatok: 06:00- 18:00
sobota:
06:00- 14:00

(3) Podnikateľský subjekt je povinný písomne oznámiť predajný alebo prevádzkový čas na
Obecný úrad vo Veľkej Ide najneskôr v deň začatia činnosti prevádzkárne alebo predajne.
Zároveň je povinný uviesť predajný čas alebo prevádzkový čas na vchodových dverách do
prevádzkárne alebo na inom vhodnom, pre spotrebiteľa dobre viditeľnom mieste. Predajný čas
alebo prevádzkový čas musí byť vyvesený na tlačive, ktoré je opatrené úradnou pečiatkou
obce.
Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:
- obchodné meno podnikateľského subjektu,
- sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,
- IČO
- názov a sídlo prevádzkárne
- dátum začatia činnosti prevádzkárne
- čas predaja v predajni alebo čas prevádzky v prevádzkárni
- zameranie činnosti predajne alebo činnosti prevádzkárne
K oznámeniu podnikateľský subjekt priloží:
- oprávnenie na podnikateľskú činnosť (výpis z Obchodného registra, živnostenský list a pod.)
- fotokópiu dokladu o vlastníctve, alebo nájomnej zmluvy k priestoru prevádzkárne.
(4) Pri dočasnom uzavretí prevádzkárne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená
prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne a to najneskôr 24 hodín
pred dočasným uzavretím prevádzkárne za predpokladu, že prevádzkáreň je uzavretá dlhšie
ako jeden deň.
(5) Zrušenie predajne / prevádzkárne je podnikateľský subjekt povinný písomne oznámiť
Obecnému úradu vo Veľkej Ide najneskôr 7 dní pred zrušením predajne / prevádzkárne
a zároveň je povinný v tejto lehote vyrovnať prípadné záväzky voči obci Veľká Ida.
(6) Povinnosti podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na predaj tovaru a poskytovaní služieb mimo
prevádzkárne.
§3
Osobitné ustanovenia
(1) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce sú oprávnené
určiť svoj čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb len v rámci rozmedzia určeného
týmto všeobecne záväzným nariadením pre príslušný druh obchodu resp. služby.
§4
Kontrola, sankcie a pokuty
(1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať starosta, poslanci OZ a členovia
komisie verejného poriadku.

(2) Starosta obce môže za porušenie tohto nariadenia uložiť právnickej a fyzickej osobe pokutu do
výšky 1.000 €.
(3) Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné aj podľa osobitných predpisov,
najmä podľa zákona o priestupkoch.
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Ida
dňa 18.7.2011
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 2.8.2011
Veľká Ida, dňa 18.7.2011

........................................................
MVDr. Július Beluscsák
starosta obce
Vyvesené dňa: 18.7.2011
Zvesené dňa: 1.8.2011

