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 Obec Kvakovce podľa § 6 ods.1 v spojení s §4 ods. 3 písm. d) a 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto  
 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E  Č. 1/2015 
O usmerňovaní ekonomickej činnosti na území obce Kvakovce  

(ďalej len „VZN“).   
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 

Účelom tohto nariadenia je usmerňovať ekonomickú činnosť v obci Kvakovce vydávaním 
záväzných stanovísk k zámerom podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a 
zaujímať stanoviská k začatiu ich podnikateľskej činnosti, ktoré sa týkajú záujmov obyvateľov 
a obce v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou. 

 
Článok 2 

Základné ustanovenia 
 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa dotýka podnikateľov, ktorí podnikajú na základe 
živnostenského oprávnenia, alebo iného než živnostenského oprávnenia na základe 
osobitných predpisov a k tejto činnosti zriaďujú prevádzkareň na území obce Kvakovce. 

2) Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť /17 
ods. 1 živnostenského zákona/. 

 
Článok 3 

Vydávanie záväzných stanovísk k zámerom podnikateľskej činnosti  
právnických a fyzických osôb 

 
1. Obec vydáva záväzné stanovisko k zámerom podnikateľskej činnosti a k zriadeniu 

prevádzkarne na území obce Kvakovce na základe písomnej žiadosti podnikateľského 
subjektu /zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme NP/. 

 
Náležitosti žiadosti: 
a) presná adresa prevádzkarne, 
b) účel podnikateľskej činnosti, 
c) doklad o vlastníctve nebytových priestorov /nie starší ako 3 mesiace/, prípadne 

doklad o užívateľskom vzťahu 
d) stanoviská príslušných orgánov štátnej správy /zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení/, 
e) v sporných prípadoch si obec vyžiada vyjadrenie hygienického dozoru /zák. č. 

272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí/ a stanovisko Komisie cestovného ruchu. 
 

2. Podnikateľská činnosť v oblasti reštauračných prevádzok a výrobných prevádzok 
v blízkosti rekreačných chát bude špecificky posudzovaná. 
 

3. V prípade, že podnikateľská činnosť by výrazne ohrozovala a negatívne vplývala na 
občianske spolužitie, morálku resp. životné prostredie, obec vydá negatívne stanovisko. 
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Článok 4 
Vydávanie záväzných stanovísk 

k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb 
 

1. Obec vydáva záväzné stanovisko pre podnikateľský subjekt pred začatím 
podnikateľskej činnosti a s tým súvisiace zriadenie prevádzkarne na území obce 
Kvakovce na základe písomnej žiadosti, po posúdení miestnych podmienok /§ 16 zák. 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení/. 

 
Náležitosti žiadosti: 

a) doklad osvedčujúci oprávnenie k podnikateľskej činnosti, 
b) presná adresa prevádzkarne a účel podnikateľskej činnosti, 
c) doklad o vlastníctve prevádzkarne / nie starší ako 3 mesiace/ resp. doklad o 

užívateľskom vzťahu. 
 

1. Pri posudzovaní žiadosti v lokalitách, kde je predpoklad narušovania občianskych vzťahov 
/pohostinská činnosť, diskotéka, erotické služby a iné špecifické činnosti/, obec  úzko 
spolupracuje s Komisiou cestovného ruchu.  

 
Článok 5 

Verejný poriadok a ochrana životného prostredia 
v súvislosti s podnikateľskou činnosťou 

 
1. V prípade, že podnikateľská činnosť a jej dôsledky negatívne ovplyvňujú a narušujú 

verejný poriadok, dobré mravy, životné prostredie, ako aj v prípade nedodržiavania 
podmienok stanovených týmto VZN, môže obec: 
a) na základe opodstatnených sťažností občanov, návštevníkov rekreačnej oblasti, 

pripomienok Komisie cestovného ruchu a záporného stanoviska štátneho 
zdravotného ústavu zrušiť vydané záväzné stanovisko obce, 

b) podať návrh v rámci administratívno-správneho konania na príslušný okresný úrad - 
odbor živnostenského podnikania a ochrany spotrebiteľa na uplatnenie sankčných 
opatrení, prípadne pozastavenia alebo zrušenia živnostenského oprávnenia. 

 
Článok 6 

Kontrolná činnosť 
 

1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú:  
a) Starosta obce 
b) Poslanci obecného zastupiteľstva 
c) Hlavný kontrolór obce 
d) Pracovníci obce na základe písomného poverenia  
e) Občania Slovenskej republiky na základe písomného poverenia 

 
2) Porušenie ustanovení tohto VZN bude riešené v zmysle § 11 ods.1 písm. a/ zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
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Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 25. 5. 2015 a zvesený z úradnej 

tabule 15.6.2015 
 

2. Lehota na pripomienkovanie skončila dňa 12. 6. 2015.  
 

3. Na tomto VZN sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach dňa 19. 6. 2015 
uznesením č. 45/2015. 

 
4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Kvakovce dňa 19.6.2015 a zvesené bolo dňa 

6.7.2015. 
 
5. Toto VZN nadobúda účinnosť' dňa 6. 7. 2015 .  
 
6. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje platné Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb platné v obci Kvakovce.  
 
 
 
 
 

Mgr. Radovan KAPRAĽ 
        starosta obce  


