OBEC BOLDOG
Všeobecne záväzné nariadenie obce Boldog č. 03/2013 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb

Obecné zastupiteľstvo v Boldogu na základe samostatnej pôsobnosti podľa §4 ods.3 písm. i/
a podľa
§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, sa
uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb.
Prvá časť
Úvodné ustanovenie
Článok 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ určuje pravidlá času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území obce ako i v kat.ú. Boldog /ďalej len „obec“/
v prevádzkarniach prevádzkovaných právnickými a fyzickými osobami, oprávnenými na
podnikania /ďalej len „podnikateľ“/ a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania
tohto VZN.
Druhá časť
Článok 2
Všeobecné ustanovenia o podnikateľskej činnosti
1.
2.
3.

4.

5.

Prevádzkovateľ v zmysle tohto VZN môže oznámiť obce zriadenie, alebo umiestnenie
prevádzkarne na území katastra obce a prevádzkový čas prevádzkarne.
Prevádzkovateľ má povinnosť dodržiavať určený prevádzkový čas a prispôsobiť činnosť
prevádzky, tak aby sa po určenom prevádzkovom čase nezdržiavali hostia v prevádzke.
Pri dočasnom uzatvorení prevádzky je podnikateľ povinný na viditeľnom mieste dátumom
označiť začiatok a koniec uzavretia a jeho dôvod a to najneskôr 24 hodín pred dočasným
uzatvorením prevádzky za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň. Ak
bude prevádzka uzatvorená dlhšie ako 3 dni je prevádzkovateľ povinný oznámiť túto
skutočnosť obecnému úradu, na základe čoho mu bude vydané potvrdenie o dočasnom
uzatvorení prevádzky, ktoré umiestni na viditeľné miesto prevádzky. 1
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa z prevádzkarne nešíril nadmerný hluk a aby
neboli prekročené najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas podľa osobitného
predpisu.2
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby v prevádzkarni nedochádzalo k rušeniu nočného
pokoja.

6.

Pri zrušení prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný informovať najneskôr sedem dní pred
zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená doba,
o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže
spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne. Prevádzkovateľ
o tom zároveň písomne informuje obec na predpísanom tlačive.
Tretia časť
Ustanovenia o prevádzkovom čase predaja v obchode a čase poskytovania služieb
Článok 3
Pravidlá určovania prevádzkovej doby
Všeobecná prevádzková doba v prevádzkarniach s maloobchodným a veľkoobchodným
predajom tovaru a prevádzkarniach poskytujúcich služby je v dňoch pondelok až nedeľa od
06.00 hod. do 22.00 hod. bez obmedzenia.
Článok 4
Osobitné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Prevádzková doba v zariadeniach poskytujúcich služby prechodného ubytovania je v dňoch
pondelok až nedeľa neobmedzená.
2. Prevádzková doba pohostinských služieb v obci Boldog:
Ivan Kaniš prevádzka Boldog č.59 pohostinstvo:
Letné obdobie: pondelok-piatok
17.00 – 21.30 hod.
sobota-nedeľa
15.00 – 21.30 hod.
zimné obdobie: piatok
17.00 – 21.30 hod.
sobota-nedeľa
14.00 – 21.30 hod.
3. Prevádzková doba prevádzkarni typu remeselná dielňa, výkup železa a iných surovín alebo
ich spracovanie a iné prevádzky nie pohostinského typu, ktoré sa nachádzajú priamo
v obytnej zóne a je predpoklad, že ich činnosťou môže dochádzať k narušovaniu pokojného
stavu alebo k rušeniu nočného pokoja sa stanovuje prevádzková doba v dňoch pondelok až
piatok od 07.00 hod. do 18.00 hod., sobota 08.00 hod. do 13.00 hod.
4. Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb v obci zo dňa: 31.12.
príslušného kalendárneho roka na 01.01 nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzená.

1.

Článok 5
Jednorazové predĺženie času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
1.

Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby je možné z dôvodu konania mimoriadnej
neverejnej akcie /podujatia/ pre uzavretú spoločnosť /napr.svadba, oslava životného jubilea
alebo udalosti, promócie, stužková a podobne/. Prevádzkovateľ v zmysle tohto VZN môže
oznámiť obci jednorazové predĺženie prevádzkovej doby.
Článok 6
Pravidlá určovania prevádzkovej doby v areály Slnečných jazier

1.

Prevádzková doba diskoték v prevádzkach spoločensko-zábavného charakteru spojených
s hudobnou produkciou v uzavretých priestoroch: piatok od 19.00 do 04.00 hod, sobota

19.00 do 04.00 hod.
2. Prevádzková doba diskoték v prevádzkach spoločensko-zábavného charakteru
spojených
s hudobnou produkciou na voľnom priestranstve od 15.júna do 15. septembra
príslušn.kalendárneho roka : pondelok-utorok-streda-nedeľa od 20.00 do 24.00
hod.
štvrtok-piatok-sobota od 20.00 hod do 02.00 hod.
3. Podnikateľ je povinný zabezpečiť , aby v prevádzkarni nedochádzalo k rušeniu nočného
pokoja.
4. Podnikateľ je povinný dodržiavať všeobecné ustanovenia podľa článku 2 tohto VZN.
5. V prípade zisteného porušovania tohto VZN a tým rušenia pokojného stavu činnosťou
prevádzky sa postupuje podľa článku 7 a článku9 tohto VZN.
Článok 7
Postup riešenia z dôvodu konania v rozpore s VZN
Obec v prípade nahláseného narušovania pokojného stavu činnosťou prevádzkarne, v prípade
ohrozovania bezpečnosti a zdravia návštevníkov prevádzkarne alebo v prípade nedodržiavania
určenej prevádzkovej doby, vykoná náležité šetrenie, o čom vyhotoví úradný záznam.
2. Obec v prípade opodstatnenosti narušenia pokojného stavu činnosťou prevádzkarne,
ohrozenia bezpečnosti a zdravia návštevníkov prevádzkarne alebo nedodržiavaním určenej
prevádzkovej doby vyzve podnikateľa, prevádzkovateľa alebo inú zodpovednú osobu za
prevádzku prevádzkarne na vykonanie nápravy, v opačnom prípade môže mesto uložiť
sankciu poľa článku 9 tohto VZN.
1.

Štvrtá časť
Spoločné ustanovenia
Článok 8
Kontrolná činnosť
1.

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce vykonávajú:
a/ starosta obce
b/ mestská polícia
c/ hlavný kontrolór
d/ poslanci obecného zastupiteľstva v rozsahu svojich právomoci daných zákonom
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Článok 9
Sankcie

1.

Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č.372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Za porušenie tohto VZN možno
v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorší ch zmien a doplnkov uložiť
v blokovom konaní pokutu do výšky 33€.

2.

Právnickej osoba alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN
môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a/ a b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6 638.-€.

Článok 10
Prechodné ustanovenia
1.

Toto VZN sa vzťahuje na všetky prevádzkarne obchodu a služieb zriadené na území
a v katastri obce.

Článok 11
Záverečné ustanovenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Boldogu dňa:
14.12.2012 uznesením č. 7/2012.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho
vyvesenia
na úradnej tabuli obce Boldog.

Alojz Časný
starosta obce

