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Všeobecne záväzné nariadenie obce Tajov č.
2/2020
o určení pravidiel času predaja v obchode a
času prevádzky služieb

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tajov
č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb
Obecné zastupiteľstvo obce Tajov vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § §
4 ods. 3 písm. i), § 4 ods. 5 písm. a) bod 3., § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto:
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)
Článok 1
Predmet úpravy
1. Toto VZN Obce Tajov (ďalej len „obec“) určuje pravidlá a podmienky pre určovanie času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce.
2. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré im
ukladá najmä zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ostatné platné právne predpisy.

1.

Článok 2
Základné pojmy
Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) je časovo
ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti
sprístupnená spotrebiteľom, t.j. v prevádzkarni sa v prospech spotrebiteľov vykonáva
predaj tovaru alebo sú mu poskytované služby.

2.

Prevádzková doba v prevádzkarňach s maloobchodným a veľkoobchodným predajom
tovaru a v prevádzkarňach poskytujúcich služby je určená v článku 3 tohto VZN.

3.

Prísluchovou hudbou sa rozumie hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým
zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom nejde o hudobnú produkciu.

Článok 3
Osobitné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Podnikateľ si sám určí dobu, kedy sa v prevádzkarni bude prevádzkovať živnosť podľa
nasledovných kritérií:
a) v rozpätí od 6.30 h do 19.00 h v prevádzkarňach s predajom tovaru alebo poskytujúcich
služby, v maloobchodných predajniach (potraviny, rozličný tovar a pod.)
nachádzajúcich sa mimo obytnej zóny resp. ktoré sa nenachádzajú v nebytovom
priestore, ktorý je súčasťou bytového domu,
b) v rozpätí od 6.30 h do 19. 00 h v prevádzkarňach s predajom tovaru alebo poskytujúcich
služby, v maloobchodných predajniach (potraviny, rozličný tovar a pod.)
nachádzajúcich sa v obytnej zóne alebo v nebytovom priestore, ktorý je súčasťou
bytového domu,
c) v rozpätí od 6.30 h do 15.00 h v prevádzkarňach s predajom tovaru periodickej a
neperiodickej tlače a tlačovín,
d) v dňoch pondelok, utorok, stredu, štvrtok a nedeľu rozpätí od 8.00 h do 22.00 h v
prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby s prísluchovou hudbou,
vrátane prevádzkarní s integrovanou herňou (umiestnenou v samostatnej miestnosti).

e) v dňoch piatok a sobotu rozpätí od 8.00 h do 24.00 h v prevádzkarňach poskytujúcich
reštauračné a pohostinské služby s prísluchovou hudbou, vrátane prevádzkarní s
integrovanou herňou (umiestnenou v samostatnej miestnosti) s vylúčením hudobnej
produkcie po 22.00 v sezónnych exteriérových sedeniach.
f) v rozpätí od 00.00 h do 24.00 h v prevádzkarňach poskytujúcich služby prechodného
ubytovania s prevahou služieb ubytovania,
g) Obec určuje čas prevádzok poskytujúcich pohostinské služby v rámci akcií pre uzavretú
spoločnosť (svadby, firemné večierky, plesy, rodinné akcie a akcie organizované obcou
v dňoch pondelok až nedeľa v rozpätí od 8.00 h do 04.00 h s tým, že po 22.00 h
nesmie dochádzať k rušeniu času nočného kľudu hlukom.

2. Prevádzková doba v prevádzkarňach určených v ods. 1., ktoré majú zriadené sezónne
exteriérové priestory na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (voľne položené terasy
na verejnom priestranstve, letné terasy, terasy pevne spojené so základom, pódiá a pod.), je
pre časť takto využívanej prevádzkarne určená v rozpätí od 8.00 h do 22.00 h.
Článok 4
Ohlásenie prevádzkovej doby
Podnikatelia si sami určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto
VZN.
Článok 5
Osobitné ustanovenia
1. Obec v prípade nahláseného alebo zisteného narušovania pokojného stavu činnosťou
prevádzkarne, v prípade ohrozovania bezpečnosti a zdravia návštevníkov prevádzkarne
najmä zdravia a výchovy detí a mládeže alebo v prípade nedodržiavania určenej
prevádzkovej doby, vykoná náležité šetrenie, o čom vyhotoví úradný záznam.
2. Obec v prípade zistenia narušovania pokojného stavu podľa ods. 1 vyzve podnikateľa
(právnickú alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie), prevádzkovateľa alebo inú
zodpovednú osobu za prevádzku prevádzkarne na vykonanie nápravy.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa zrušuje VZN č. .........................................................................
2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Tajov v lehote
uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov. Toto VZN nadobúda platnosť 15.dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce
a účinnosť dňom ..........2020.
3. Obecné zastupiteľstvo Obce Tajov sa na tomto VZN uznieslo dňa .............., uznesením č.
.............
V Tajove dňa ................2020
..............................................
Mgr. Janette Cimermanová
starostka obce

