Všeobecné záväzné nariadenia Obce Topoľčianky č. 7/2006
o určení pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území Obce Topoľčianky

Schválené:02.10.2006
Vyhlásené:04.10.2006
Účinnosť:19.10.2006

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach podľa §6, § 11 ods. 4 písm. g./ a § 4 ods. 3 písm. d./ a
h./ zákona SNR č. 369/92 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, v
nadväznosti na živnostenský zákon č. 455/91 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov a zákone č.
634/92 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 274/93 Z.z. O
vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších zmien a
doplnkov

vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Topoľčianky č. 7/2006 o určení pravidiel času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území Obce Topoľčianky

I.
Základné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením /ďalej len „VZN“/ sa podrobnejšie upravujú
pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osobypodnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Topoľčianky.
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie sa nevzťahuje na podnikateľskú činnosť, vykonávanú na
trhovisku.
3. Predajňou a prevádzkárňou sa rozumie priestor, v ktorom sa živnosť prevádzkuje alebo
vykonáva.
4. Každý predávajúci alebo poskytovateľ služieb je povinný prevádzkáreň zvonku viditeľne
označiť svojim obchodným menom tak, ako to má zapísané v Obchodnom registri alebo v
živnostenskom liste.

II.
Predajná alebo prevádzková doba v obchodných prevádzkových jednotkách

1. Predajná alebo prevádzková doba v obchodných živnostiach – maloobchod sa upravuje
takto:

pondelok až nedeľa od 6.00 hod. do 22.00 hod

Za obchodné živnosti – maloobchod sa pre účely tohto VZN považujú:
•
Predajne základných potravín / mlieko, pečivo, chlieb, mäso, ovocie-zelenina/
a doplnkový sortiment
•
Predajne priemyselného tovaru / najmä elektroniky a priemyselného tovaru, spotrebného a
drobného tovaru, drogérie, nábytku/
•
Predajne automobilov, motocyklov a náhradných dielov k ním
•
Predaj kvetov, kvetinárstva, keramiky a pod.
2. Predajná doba v obchodnej živnosti – predajne tlače, tabaku a tabakových výrobkov sa
upravuje takto:

pondelok až nedeľa od 5.00 hod. do 22.00 hod
3. Prevádzková doba v obchodnej živnosti pri pohostinskej činnosti sa povoľuje takto:
•

Prevádzkárne v ktorých sa pripravujú a predávajú jedlá a nápoje samoobslužným spôsobom

pondelok až piatok od 6.00 hod. do 21.00 hod.
sobota a nedeľa od 8.00 hod. do 21.00 hod.

•

Prevádzkarne v ktorých sa pripravujú a predávajú a podávajú jedlá, nápoje a polotovary,
prípadne doplnkový predaj tovaru / najmä pizzérie, reštaurácie, kaviarne, bistrá, vinárne,
krčmy a pod./

pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa od 8.00 hod. do 22.00 hod.
Piatok a sobota od 8.00 hod. do 24.00 hod.

4. Prevádzková doba v obchodnej živnosti pri pohostinskej činnosti – sezónne exteriérové
posedenie sa povoľuje takto:
•

Sezónne exteriérové posedenie na verejnom priestranstve alebo súkromnom pozemku
prislúchajúce k prevádzkovej jednotke

pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa od 9.00 hod. do 21.00 hod.
Piatok a sobota od 8.00 hod. do 23.00 hod.

5. Predajná alebo prevádzková doba v obchodných živnostiach – veľkoobchod sa upravuje
takto:

Pondelok až sobota od 6.00 hod. do 22.00 hod.

6. Žiadosti o jednorázové predĺženie prevádzkového času z dôvodu konania svadby,
stužkových
slávností a pod. sa podávajú na Obecný úrad, a to najneskôr 5 pracovných dní pred
konaním akcie. O jednorázovom predĺžení prevádzkového času rozhoduje starosta obce.

III.
Spoločné ustanovenia

1. Podnikateľ uvedie predajnú alebo prevádzkovú dobu na dverách vchodu do predajne alebo
prevádzkárne, alebo na inom vhodnom viditeľnom mieste.
2. Čas predaja a čas prevádzky služieb uvedených v tomto VZN je stanovený a záväzný pre
okruh všetkých subjektov podnikajúcich v Obci Topoľčianky.

IV.
Sankcie

1. Pri porušení tohto nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 5.000,- Sk
za každé porušenie.
2. Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie možno uložiť pokutu do výšky 5.000,- Sk
za každé porušenie.
3. Pokuty sú príjmom rozpočtu obce

Záverečné ustanovenia
1. kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva starosta alebo ním poverený zamestnanci
obecného úradu.
2. Rozhodnutia o predajnej a prevádzkovej dobe vydané pred účinnosťou tohto nariadenia
strácajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia platnosť.
3. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti podnikateľov, vyplývajúce z osobitných
predpisov.
.
4. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené na mimoriadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Topoľčiankach dňa 02. 10. 2006 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom po
vyvesení na úradnej tabuli, t. j. 19. 10. 2006 a platí na celom území Obce Topoľčianky.

Juraj Mesko v.r.
starosta obce

