Pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tureň o pravidlách času predaja v obchode a
času prevádzky služieb
Obecné zastupiteľstvo obce Tureň podľa §4 ods. 3 písm. h) a m), §6 a §11 ods. 4
písm. g) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení v rámci výkonu
samosprávnej pôsobnosti.

§ 1 - Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ určuje pravidlá času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Tureň, povinnosti
podnikateľov /fyzických osôb a právnických osôb/ pri určovaní času predaja
v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkach a oprávnenia orgánov dozoru
pri kontrole dodržiavania tohto VZN.

§ 2 - Základné pojmy
1. Prevádzkarňou pre účely tohto VZN je priestor, v ktorom sa prevádzkuje
živnosť a zároveň slúži na predaj v obchode alebo na prevádzku služieb.
2. Podnikateľom pre účely tohto VZN je
a. osoba zapísaná v obchodnom registri,
b. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo
na základe osobitných predpisov.
3. Spotrebiteľ je
a. fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre
priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre
príslušníkov svojej domácnosti,
b. právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre
svoju vlastnú potrebu, pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu
obdobne ako fyzická osoba uvedená v písm. a/.
4. Prevádzková doba je časovo ohraničená časť dňa, kedy je možné
vykonávať podnikateľskú činnosť v konkrétnej prevádzkarni.
5. Nočný čas je čas medzi 22.00 hod. a 06.00 hod.
6. Prevádzkareň poskytujúca pohostinské služby je najmä denný bar,
reštaurácia, bistro, bufet, , cukráreň, piváreň, kaviareň, espreso, hostinec,
kiosk, pizzeria, pohostinstvo, rýchle občerstvenie, vináreň, internetová
kaviareň, zariadenie verejného /závodného/ stravovania.
7. Prísluchová hudba je hudba určená na počúvanie, reprodukovaná
technickým zariadením – nie je to napr. hudba určená na tanečnú zábavu,
živá hudba alebo spev.

§ 3 - Všeobecné podmienky
1. Podnikateľ ohlasuje zriadenie každej prevádzkarne obchodu a služieb na
území obce Tureň v zmysle § 17 ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších zmien a
predpisov Živnostenskému úradu v Senci najneskôr v deň jej zriadenia.
2. V zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v znení neskorších zmien a predpisov možno nebytové priestory
určené na prevádzkovanie obchodu a služieb prenajímať iba po
predchádzajúcom súhlase obce Tureň. Zmluva uzatvorená bez súhlasu
obce Tureň je neplatná.
3. Každá prevádzkareň na území obce Tureň musí byť označená spôsobom
stanoveným osobitnými predpismi.
4. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené
a. meno alebo názov, resp. obchodné meno, adresa trvalého bydliska,
alebo sídla
b. meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne
c. prevádzková doba určená pre spotrebiteľa
5. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný na mieste, kde
je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia, a to
najneskôr 24 hodín pred dočasným uzatvorením prevádzkarne za
predpokladu, že prevádzkareň bude uzatvorená dlhšie ako jeden deň.
6. Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne informovať
najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne Živnostenský úrad v
Senci a obec Tureň o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné
záväzky.
7. Ak sa v prevádzkarni poskytujúcej pohostinské služby koná akcia uzavretej
spoločnosti /napr. svadba, stužková, ples,../ je prevádzková doba
neobmedzená, pričom si prevádzkovateľ musí splniť povinnosť podľa §3 a
§5 zákona č. 96/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov o verejných
kultúrnych podujatiach.
8. Dňa 31.12. v roku /Silvester/ je prevádzková doba všetkých prevádzkarní
obchodu a služieb na území obce Tureň neobmedzená.
9. Usporiadanie spoločenských a kultúrnych akcií, ktorých súčasťou je verejná
produkcia hudby vo vonkajších priestoroch v nočnom čase nie je
obmedzená, ak je usporiadateľom obec Tureň.

§ 4 - Prevádzková doba
1. Prevádzková doba prevádzkarní môže byť v rozmedzí od 06.00 hod. do
24.00 hod., výnimkou akcií podľa § 3 ods. 7 a 8. Po 22.00 hod. je povolená
len prísluchová hudba.
2. V blízkosti rodinných domov a iných obývaných objektov je v nočnom čase
zakázané vykonávať činnosť, ktorá ruší nočný pokoj.

§ 5 - Mimoriadne akcie

Obec Tureň môže upraviť prevádzkovú dobu prevádzkarne na určitý počet dní,
resp. hodín, ak sa jedná o otázku verejného alebo spoločenského záujmu. Túto
skutočnosť je obec Tureň povinná vyvesiť na úradnej tabuli a písomne oznámiť
podnikateľovi 10 kalendárnych dní vopred.

§ 6 - Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva obec Tureň prostredníctvom
povereného pracovníka OcÚ v Turni. Týmto VZN nie je dotknutá kontrolná
činnosť iných dozorných a kontrolných orgánov.
2. Starosta obce Tureň môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie v prípade porušenia tohto VZN uložiť v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. §13 ods. 8 o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a predpisov pokutu.
3. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a
následky protiprávneho konania.
4. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom
konaní.
5. Obec Tureň v zmysle § 7 písm. b/ zákona č. 274/1993 Zb. o vymedzení
pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších
zmien a predpisov ukladá pokuty podľa § 24 ods. 1,3 až 7 zákona č.
634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a predpisov.
6. Pokuty sú príjmom rozpočtu obce Tureň.

§ 7 - Prechodné ustanovenia
Podnikatelia sú povinní do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto VZN
upraviť prevádzkovú dobu v každej prevádzkarni, kde vykonávajú podnikateľskú
činnosť podľa tohto VZN a zosúladiť vykonávanie podnikateľskej činnosti s týmto
VZN. Ak si podnikatelia v stanovenej lehote tieto povinnosti nesplnia, postupuje
sa podľa § 6 odsek 2.

§ 8 - Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN prerokovalo a schválilo obecné zastupiteľstvo v Turni dňa
13.6.2005 uznesením č. 25/205 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho
zverejnenia na úradnej tabuli oznamov, t.j. 29.6.2005
2. Týmto VZN sa rušia všetky rozhodnutia o prevádzkovej dobe vydané pred
účinnosťou tohoto VZN
Ing. Matúšová Gabriela
starostka obce Tureň

