VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE PETROVCE
č. 13/2019
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Petrovce

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Petrovce podľa ust. § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Petrovce
Čl. 2
Základné pojmy
1/ Prevádzkareň je priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s
prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo
súvisiace s prevádzkovaním živnosti. (1)
2/ Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe
živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie
podľa osobitného predpisu (ďalej len „podnikateľ“). (2)
3/ Prevádzková doba je doba predaja tovaru a doba poskytovania služieb v prevádzkarni.
4/ Nočný kľud je čas od 22.00 hod. do 06.00 hod. vyhradený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného
nočného kľudu a odpočinku obyvateľov obce a to najmä na ochranu pred obťažovaním obyvateľov hlukom,
svetlom, vibráciami a pod. nad mieru primeranú pomerom.
5/ Prevádzkovateľ je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú činnosť predajom
tovaru alebo poskytovaním služieb.

Čl. 3
Prevádzková doba
1/ Pre celé územie Obce Petrovce sa určuje prevádzková doba takto:
a/ v reštauračných prevádzkach, v prevádzkach s pohostinskou činnosťou alebo predajom piva, vína a
destilátov na priamu konzumáciu, v herniach určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom
výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami
a videohrami:
- pondelok až štvrtok od 08.00 hod. do 22.00 hod.
- piatok až sobota od 08.00 hod. do 24.00 hod.

- nedeľa od 08.00 hod do 22.00 hod.;
b/ na terasách v prevádzkach uvedených v písm. a/ bodu 1/ tohto článku, ktoré ju prevádzkujú
spoločne s prevádzkou a patrí k prevádzke:
- pondelok až štvrtok od 08.00 hod. do 22.00 hod.
- piatok až sobota od 08.00 hod. do 24.00 hod.
- nedeľa od 08.00 hod do 22.00 hod.;
c/ v reštauračných prevádzkach pri usporiadaní spoločenského podujatia (rodinné oslavy, podnikové
oslavy, stužkové, plesy, tanečné zábavy a iné) pri vopred určenej uzavretej spoločnosti:
- pondelok až štvrtok od 08.00 hod. do 22.00 hod.
- piatok až sobota od 08.00 hod. do 22.00 hod.
- nedeľa od 08.00 hod do 22.00 hod.;
d/ v prevádzkach poskytujúcich služby prechodného ubytovania (hotel, penzión, ubytovňa),
pohotovostnú službu - je časovo neobmedzená;
e/ v ostatných obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb denne od 06.00 hod. do 22.00 hod.
2/ Hudobnú reprodukciu v prevádzkach, vrátane terás možno vykonávať len v čase od 08.00 hod. do
20.00 hod. a mimo tohto času je možná v prevádzkach len posluchová hudba.
3/ V prevádzkach uvedených v bode 1/ písm. c/ tohoto článku môže byť hudobná reprodukcia
vykonávaná počas celej prevádzkovej doby.

Čl. 4
Osobitné ustanovenia
Prevádzková doba určená pre spotrebiteľa musí byť uvedená na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzkarne. (3)

Čl. 5
Sankcie
1/ V prípade porušenia tohto VZN sa právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ dopustí správneho
deliktu podľa ust. § 27b písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za
ktorý jej Obec Petrovce uloží pokutu do výšky 6 638 EUR.
2/ Obec pri ukladaní pokút prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho
konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností.
3/ Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení povinnosti,
najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce.
4/ V prípade porušenia tohto VZN sa fyzická osoba dopustí priestupku podľa osobitného
predpisu. (4)

Článok 6
Prechodné ustanovenia
Podnikateľ, ktorý mal určenú prevádzkovú dobu podľa doterajších predpisov a táto nie je v súlade s
týmto VZN, je povinný upraviť prevádzkovú dobu v súlade s týmto nariadením do 60 dní odo dňa jeho

účinnosti.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

1/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Petrovce č. 13/2019 o určení pravidiel času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území Obce Petrovce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce
Petrovce uznesením č. 9 dňa 6.9.2019 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
obce.

...............................................................
Ján Jenčo
starosta obce

1) § 17 zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
2) § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
3) § 15 zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov
4) zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 16.8.2019
Predložené na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa: 6.9.2019
VZN č. 13/2019 Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach schválilo uznesením č.9 zo dňa 6.9.2019
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa: 6.9.2019
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom : 23.9.2019

