OBEC D O L N Ý O H A J
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 11 /2012
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Dolný Ohaj

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 11 /2012, dňa 04.05. 2012.
Vyvesené na úradnej tabuli od 07.05. 2012 do 22.05. 2012.
Účinnosť od 23.05.2012.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obec Dolný Ohaj v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 písm. h zákona 369/90 Zb., o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj v súlade s § 14 zákona 634/92 Zb. o
ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva
Všeobecné záväzné nariadenia o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Dolný Ohaj ( ďalej len VZN ).
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou pravidla
určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby - podnikateľov
a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Dolný Ohaj.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na podnikateľskú činnosť vykonávanú na trhovisku obce
Dolný Ohaj, ktorej úprava podlieha všeobecne záväznému nariadeniu obce Dolný Ohaj
č.7/2012 o trhovom poriadku.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje ani na prevádzkovanie zmluvnej osobnej a nákladnej
autobusovej a vlakovej prepravy a prevádzkovanie zmluvne individuálnej osobnej
prepravy (taxi služby).
§2
POVINNOSTI O PREDAJI VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB
1. Predávajúci je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť údajmi podľa § 7 ods. 3
Obchodného zákonníka, prípadne aj symbolom alebo uvedením hlavnej skupiny výrobkov
alebo poskytovaných služieb.
2. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne a voľne prenosnom stánku musí byť
uvedené:
a) obchodné meno a sídlo (§2 ods. 3 a §8 a 9 Obchodného zákonníka),
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d) kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarni a ubytovacích zariadení.
3. Prevádzkové jednotky vykonávajúce obchodnú činnosť a poskytujúce služby občanom na
území obce nesmú byť prevádzkované v čase pred 5:30 hod.
4. Pri prevádzkovaní poštových novinových stánkov sa povoľuje prevádzka od 4.00 hod.
5. Pri dočasnom uzavretí prevádzky je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená
prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia, a to najneskôr 24 hodín pred
dočasným uzavretím prevádzky za predpokladu, že prevádzka bude uzavretá dlhšie ako jeden
deň.
§3
PREVÁDZKOVÁ DOBA URČENÁ PRE SPOTREBITEĽA
1. Predávajúci je povinný minimálne 7 dní pred otvorením prevádzkarne písomne oznámiť
obci prevádzkovú dobu určenú pre spotrebiteľa. Oznámenie sa predkladá písomne na Obecný
úrad v Dolnom Ohaji a musí obsahovať údaje uvedené v čl. 2 ods. 2 tohto VZN.

2. Obec zoberie oznámenie na vedomie s tým, že upovedomí predávajúceho, že nemôže
svojvoľne bez písomného oznámenia meniť prevádzkovú dobu určenú pre spotrebiteľa.
3. Zmena prevádzkovej doby určenej pre spotrebiteľa sa môže uskutočniť len po písomnom
oznámení obce, pričom ohlasovacia povinnosť je 7 dní pred uskutočnenou zmenou.
4. Prevádzková doba určená pre spotrebiteľa má byť stanovená tak, aby si spotrebiteľ mohol
zabezpečiť výrobky a aby mu boli poskytnuté služby v dopoludňajších a popoludňajších
hodinách.
§4
URČENIE ČASU PREDAJA V PREVÁDZKARŇACH ZABEZPEČUJÚCICH
POHOSTINSKÉ A REŠTAURAČNÉ SLUŽBY
1. Obec Dolný Ohaj v súlade s § 4 ods. 3 písm. h zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov u r č u j e z dôvodu zabezpečenia nočného kľudu
pravidlá času predaja nasledovne:
a) jednotné maximálne zatváracie hodiny pre všetky prevádzky zabezpečujúce
pohostinské a reštauračné služby nasledovne:
pondelok až štvrtok do 22.00 hod.
piatok a sobota do 24.00 hod.
nedeľa do 22.00 hod.
terasy (pondelok až nedeľa) do 22.00 hod.
2. Predĺženie takto určených maximálnych zatváracích hodín v prevádzkach môže byť len
výnimočne na základe žiadosti prevádzkovateľa, pričom sa žiadosť podáva 7 dní pred
uplatnenou požiadavkou na predĺženie zatváracích hodín.
3. O predĺžení zatváracích hodín rozhoduje poriadková komisia obce na základe osobitne
vhodných zreteľov uvedených v žiadosti prevádzkovateľa.
4. Predávajúci je povinný zabezpečiť kľud a poriadok pri opúšťaní prevádzky spotrebiteľmi,
aby nebol rušený nočný kľud resp. neboli robené výtržnosti. Ďalej je povinný:
a) ukončiť dobu predaja a zamknúť prevádzku,
b) oznámiť čas ukončenia poskytovania služieb zákazníkom zreteľne a,
c) po oznámení ukončenia predaja neposkytovať služby alebo predaj tovaru a umožniť
nevyhnutnú konzumáciu nespotrebovaných nápojov v čo najkratšej dobe,
d) vypnúť hudobnú produkciu,
e) zamknúť vchod do prevádzky a umožniť len odchod spotrebiteľom,
f) maximálne 30 min. po ukončení doby predaja mať definitívne prevádzku uzavretú
a bez zákazníkov.
§5
KONTROLA DODRŽIAVANIA VZN A SANKCIE
1. Obec Dolný Ohaj a orgány oprávnené objasňovať priestupky kontrolujú dodržiavanie
jednotlivých ustanovení všeobecne záväzného nariadenia obce o určení pravidiel času predaja
a za jeho porušovanie ukladá pokuty v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a v zmysle
zákona o priestupkoch.
2. Na prejednanie priestupku sa vzťahuje zákon o správnom konaní.

§6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo
obce Dolný Ohaj.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 17.04.2012.
Zvesené z úradnej tabule dňa 02.05.2012

V Dolnom Ohaji 17.04.2012

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Ohaji sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o určení
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dolný Ohaj
uznieslo dňa 04.05.2012 uznesením č. 11/2012.
Schválené poslancami OZ, v počte prítomných poslancov 9
Za návrh:
Proti návrhu:
Hlasovania sa zdržalo:

9
0
0

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. mája 2012.
Vyvesené: 07.05.2012
Zvesené: 22.05.2012

Ivan Solár
starosta obce Dolný Ohaj
V Dolnom Ohaji 07.05.2012

Doložky:


Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie
na úradnej tabuli obce:

dňa: 16.04.2012



pečiatka ............................

podpis: ................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce:

dňa: 22.05.2012



podpis: ................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom
vyvesené ( publikované) na úradnej tabuli obce:

dňa: 07.05.2012



pečiatka ............................

pečiatka ............................

podpis: ................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť:

dňa: 23.05.2012

pečiatka ............................

podpis: ................................

