Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Parchovany dňa: 11.05.2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Parchovany dňa: 01.06.2020
VZN nadobúda účinnosť dňa: 16.06.2020

Obec Parchovany v zmysle § 4 ods. 5 písm. a) bod 3, § 6, v súlade s § 11 ods. 4 písm. g)
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

OBCE

NARIADENIE

PARCHOVANY

č. 21
ktorým sa určujú pravidlá
času predaja v obchode a času prevádzky služieb
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré prevádzkujú na území obce Parchovany
prevádzkarne obchodu a služieb (ďalej len „podnikateľ“).
2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na ambulantný predaj.
§2
Základné pojmy
1) Prevádzkareň – priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť, a na ktorú bolo vydané
príslušným orgánom právoplatné rozhodnutie o účele využívania na obchod a služby.
2) Prevádzková doba – čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb.
3) Hluk – každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.
§3
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1) Prevádzková doba v prevádzkach s predajom tovaru a služieb sa určuje denne
od 06.00 hod. do 22.00 hod.
2) Prevádzková doba v prevádzkach, ktorých predmetom činnosti je pohostinská, reštauračná činnosť ako aj
rýchle občerstvenie v spojení s predajom na priamu konzumáciu vrátane prevádzok typu kaviareň, denný
bar, nočný bar sa určuje nasledovne:
Pondelok – štvrtok od 05.00 hod. do 22.00 hod.
Piatok a sobota od 06.00 hod. do 23.00 hod.
Nedeľa od 05.00 hod. do 22.00 hod.

3) V prevádzkach, v ktorých sa koná podujatie charakteru uzavretej spoločnosti (svadobné hostiny, životné
výročia, firemné oslavy a pod.) je prevádzková doba neobmedzená.
4) V prevádzkach organizujúcich akcie na prelome rokov (Silvester – Nový rok) je prevádzková doba
neobmedzená.
5) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na určenie prevádzkovej doby pre verejné kultúrne
podujatia usporiadané právnickými alebo fyzickými osobami v zmysle § 1 zákona 96/1991 Zb.
o verejných kultúrnych podujatiach.
§4
Povinnosti prevádzkovateľov pri určovaní prevádzkového času
1) Prevádzkovateľ je povinný určiť svoj čas predaja v obchode alebo prevádzky služieb v súlade
s ustanoveniami tohto VZN pre príslušný druh obchodu, resp. služby.
2) Povinnosti prevádzkovateľov uvádzať prevádzkový čas na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzkarne, ako aj pri dočasnom uzavretí alebo zrušení prevádzkarne upravuje osobitný predpis1).
§5
Kontrola a sankcie
1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnený vykonávať starosta obce, poslanci obecného
zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce.
2) Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia obce je možné uložiť pokutu podľa zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Prevádzkovatelia obchodov a služieb sú povinní do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia
upraviť prevádzkový čas a vykonávať podnikateľskú činnosť na území obce Parchovany v súlade s týmto
nariadením.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch
č. 73 dňa 28.05.2020.
3) Účinnosť nadobúda 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce Parchovany a to dňom 16.06.2020.

JUDr. Juraj Guzej,
starosta obce

____________________________________________________________________
1)

zák. č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR

