VZN obce Kvakovce č. 2/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce

Obec Kvakovce 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

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. 2/2015
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce
(ďalej len „VZN“).
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
Toto VZN upravuje:
a) pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb pri vykonávaní podnikateľskej činnosti
na území obce Kvakovce (ďalej len "obec"),
b) podmienky pre určovanie Času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
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
pracovného pokoja.
3) Osobitné určenie prevádzkového času - rozumie sa 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) 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.
5) Prevádzkareň - je nebytový priestor prípadne pozemok, na ktorý bolo príslušným stavebným
úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na maloobchod a služby.
6) Uzavretá spoločnosť - je skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene zdržiava so súhlasom
oprávnenej osoby (ďalej "prevádzkovateľ).
7) Reprodukovaná hudba - hudba, určená na tanečnú zábavu, diskotéku reprodukovaná technickým
zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie
DRUHÁ ČASŤ
PREVÁDZKOVÝ ČAS
Článok 3
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Bežný prevádzkový čas v prevádzkarniach obchodu a služieb na území obce je stanovený v
rozpätí od 06.00 hod. do 22.00 hod..
2. Časovo neobmedzený prevádzkový čas je najmä v povolených prevádzkarniach poskytujúcich
služby prechodného ubytovania (hotely, penzióny, turistické ubytovne, motely).
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3. Prevádzkový čas v prevádzkarniach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby, herniach,
kasínach a na ich úroveň postaveným prevádzkarniam je stanovený v rozpätí od 06.00 hod. do
22.00 hod..
4. Prevádzkový čas sezónnej terasy alebo sezónneho sedenia je totožný s prevádzkovým časom
príslušnej prevádzkarne.
Článok 4
Ohlásenie a osobitné určenie prevádzkového času
1. Prevádzkovateľ je povinný písomne ohlásiť Obecnému úradu v Kvakovciach 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 toto ohlásenie neodkladne písomne potvrdí, alebo vydá nesúhlasné stanovisko
s odôvodnením.
2. Ohlásenie jednorazovej zmeny prevádzkového času pre uzavretú spoločnosť, verejnú akciu a iné
je prevádzkovateľ povinný doručiť Obecnému úradu v Kvakovciach najneskôr päť pracovných dní
pred konaním akcie s odôvodnením. Obecný úrad v Kvakovciach neodkladne potvrdí ohlásenie,
alebo vydá nesúhlasné stanovisko s odôvodnením.
3. Starosta obce alebo ním poverený zástupca, prípadne pracovník obce na základe písomnej
žiadosti prevádzkovateľa môže rozhodnúť o osobitnom určení prevádzkového času vrátane
povolenia na šírenie reprodukovanej hudby nad rámec prevádzkového času stanoveného v čl. 3
tohto VZN.
Činnosti prevádzkarne počas osobitného určenia prevádzkového času musia byť v súlade
so všeobecným záujmom. Pre účely tohto nariadenia sa v rozpore so všeobecným záujmom
považuje rušenie nočného kľudu účastníkmi podujatia v priestoroch prevádzkovateľa alebo na
verejnom priestranstve, najmä pri nedodržaní povolenej hlučnosti, pri fyzickom napádaní, ničení
majetku pod vplyvom alkoholu, omamných alebo iných návykových látok, alebo pri inom
protiprávnom konaní. Kontrola činnosti v čase osobitného prevádzkového času podlieha
osobitnej priebežnej kontrole zo strany obce a to za podmienok uvedených v bode 4. tohto
článku.
4. Starosta obce, alebo obcou splnomocnené osoby na výkon kontroly (ďalej len oprávnená osoba)
môžu rozhodnutím zrušiť ohlásený a schválený prevádzkový čas podľa čl. 3 alebo osobitne určený
prevádzkový čas podľa čl. 4 ods. 1,2 a 3, ak:
- prevádzkareň svojou činnosťou závažným spôsobom alebo opakovane narušuje pokojný stav
obyvateľov obce, alebo návštevníkov rekreačnej oblasti Domaša Dobrá
- sa v prevádzkarni opakovane nedodržiava prevádzkový čas,
- je podaná opodstatnená sťažnosť obyvateľov obce a návštevníkov rekreačnej oblasti
smerujúca proti činnosti prevádzkarne.
Ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu
rozhodnutia utrpí účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu, môže obec odkladný
účinok odvolania voči tomuto rozhodnutiu vylúčiť.
Ak to vyžaduje povaha veci, za účelom zistenia porušenia vyššie uvedených povinností je možné
oprávnenou osobou nariadiť obhliadku. Ak to vyžaduje povaha veci, alebo ak sa tým prispeje
k objasneniu prípadného porušovania verejného záujmu, uskutočňuje sa ústne pojednávanie
spravidla na mieste ohliadky.
Rozhodnutie o zrušení Osobitného určenia prevádzkového času oznámi oprávnená osoba
prevádzkovateľovi, prípadne jeho zamestnancovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie
tohto rozhodnutia sa prevádzkovateľovi doručí do 3 dní.
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Oprávnená osoba môže v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie účelu všeobecného
záujmu pred rozhodnutím o zrušení osobitného prevádzkového času uložiť prevádzkovateľom,
aby niečo vykonali, niečoho sa zdržali alebo niečo strpeli.
Vyššie uvedeným nie je dotknuté právo obce zakázať podujatie v zmysle prísl. ustanovení zákona
č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
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 byt'
označený začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne),
d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.
2. Dočasné uzavretie prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný ohlásiť Obecnému úradu v
Kvakovciach minimálne 24 hodín vopred, ak je prevádzkareň uzavretá dlhšie ako jeden deň .
3. Prevádzkovateľ oznámi ukončenie činnosti prevádzkarne Obecnému úradu v Kvakovciach
najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia činnosti prevádzkarne.
4. Prevádzkovateľ je povinný preukázať sa písomným potvrdením alebo osobitným určením
prevádzkového času orgánom dozoru, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu podľa čl. 6 tohto
VZN a podľa všeobecne platných právnych predpisov.
5. Prevádzkovateľ je povinný písomne ohlásiť vznik aj zánik daňovej povinnosti v zmysle platného
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
TRETIA ČASŤ SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 6
Kontrolná činnosť a sankcie
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
poverení zamestnanci obce,
poslanci obecného zastupiteľstva
hlavný kontrolór obce
starosta obce
obcou splnomocnené osoby na výkon kontroly
polícia Slovenskej republiky

2. Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 6638,- EUR podľa § 13 ods. 9 zákona SNR
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 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Článok 7
Prechodné ustanovenia
Prevádzkovateľ, ktorému bol povolený prevádzkový čas podľa doterajších predpisov a nie je v súlade
s týmto VZN je povinný ohlásiť Obecnému úradu v Kvakovciach prevádzkový čas alebo požiadať o
Strana 3 z 4

VZN obce Kvakovce č. 2/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce

osobitné určenie prevádzkového času v súlade s týmto VZN v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tohto
VZN.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 25.5.2015 a zvesený dňa
12.6.2015.
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. 46/2015.
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.

Mgr. Radovan KAPRAĽ
starosta obce
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