Všeobecné záväzné nariadenie č. 3 / 2017
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sučany.
Obec Sučany v zmysle § 4 ods. 3. písm. d/, i/ a n/ a podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Sučany.
Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb v prevádzkarňach na území obce Sučany okrem prevádzkovej doby trhovísk
a ambulantného predaja.
2. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby – podnikateľov,
ktoré prevádzkujú na území obce Sučany prevádzkarne obchodu a služieb.
Čl. 2
ZÁKLADNÉ POJMY
1. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb /ďalej „prevádzkový čas“/ je časovo ohraničená
časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni vykonávaná podnikateľská činnosť, t. j. v prevádzkarni sa
vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované iné služby.
2. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe
živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia
podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná
do evidencie podľa osobitného predpisu.
3. Prevádzkarňou je priestor, kde podnikateľ vykonáva svoju podnikateľská činnosť.
4. Hudobnou produkciou sa rozumie najmä hudba určená na tanečnú zábavu, zábavu
reprodukovanú technickým zariadením /diskotéka/, koncertné vystúpenie, živá hudba na
počúvanie, spev a pod.
5. Uzavretou spoločnosťou sa rozumie skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene zdržuje na
základe pozvania, povolenia, alebo so súhlasom oprávnenej osoby/podnikateľ, prevádzkovateľ,
poverená osoba/.
6. Nočným kľudom sa rozumie určenie doby /časového úseku dňa/ pre zabezpečenie zdravého a
nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného občianskeho
spolunažívania a dobrých susedských vzťahov. Nočný kľud je od 22,00 hod. do 6,00 hod..
7. Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk 1.
8. Deň na účely tohto VZN trvá od 6.00 do 18.00 hod., večer na účely tohto VZN trvá od 18.00 do
22.00 hod. a noc na účely tohto VZN trvá od 22.00 do 6.00 hod.2
Čl. 3
USTANOVENIA O ČASE PREDAJA V OBCHODE A ČASE PREVÁDZKY SLUŽIEB
V rámci podmienok zabezpečenia zásobovania a poskytovania služieb obyvateľom obce Sučany sa
1 Vyhláška č. 549/2007 Z.z.
2 Vyhláška č. 549/2007 Z.z.

určuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb /ďalej len „prevádzkový čas“/ nasledovne:
1. Pri určovaní prevádzkového času obec vychádzala z maximálne pružnej doby, aby boli
uspokojené potreby obyvateľov obce a požiadavky podnikateľov a preto určuje všeobecný
prevádzkový čas v dňoch pondelok – nedeľa.
2. Všeobecný prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkarňach obchodu a služieb na území obce
Sučany sa určuje v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 22,00 hod. V rámci tohto času si podnikateľ
sám určí prevádzkový čas pre každú prevádzkareň.
3. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v obci Sučany týmto nariadením ďalej určuje:
a/ v prevádzkarňach s predajom tovaru (veľkoobchod, maloobchod ako napr. predaj potravín,
mäsových výrobkov, drogérie, novinové stánky) a poskytujúcou služby (opravovne, kozmetika,
pedikúra, manikúra, holičstvo, fitnes, požičovne, stávkové kancelárie, výrobné a skladovacie
prevádzkarne a pod.) bez hudobnej produkcie a predaja alkoholu:
- v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 22,00 hod.
b/ Prevádzkový čas v prevádzkarňach:
• poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania (hotel, penzión,
ubytovňa)
• s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt
• s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu market
• s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke /lekárne, predajne zdravotníckych
pomôcok a pod./
- je časovo neobmedzený.
c/ prevádzkový čas v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinné služby:
- v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 22,00 hod.,
- v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 24.00 hod. v piatok, sobotu a v deň pred dňom pracovného
pokoja
- je časovo neobmedzený v prípadoch usporiadania svadby a stužkových slávností, firemných
večierkov, rodinných akcií
d/ prevádzkový čas prevádzkarní obchodu (okrem výrobných a skladovacích) a služieb na území
obce zo dňa 31. 12. príslušného kalendárneho roka na 01. 01. nasledujúceho kalendárneho roka:
- je časovo neobmedzený
4. Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v prevádzkarňach prispôsobí
činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzkarni po uplynutí prevádzkového času.
Podnikatelia sú povinní dodržiavať prípustné hladiny hluku a verejný poriadok. V noci sú
podnikatelia povinní zabezpečiť, aby hluk z ich prevádzkarní a hluk z verejnej produkcie hudby
neprekročili najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory a stavby a bol zamedzený prenos
vibrácií na fyzické osoby.
5. Postup pri určení prevádzkového času nad rámec všeobecne prevádzkového času uvedeného
v bode 2 tohto čl. 3 do rozsahu bodu 3 tohto čl. 3:
5.1 Podnikateľ predloží ohlásenie prevádzkovej doby príp. zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne
najneskôr 15 pracovných dní pred zahájením činnosti prevádzkarne alebo uskutočnením zmeny a k
ohláseniu priloží doklady, ktoré osvedčujú dodržanie základných podmienok určených všeobecne
záväznými predpismi:
a/ oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
b/ platný živnostenský list, prípadne výpis z obchodného registra,
c/ nájomnú zmluvu s vlastníkom objektu, príp. pozemku, s uvedením predmetu podnikateľskej
činnosti alebo list vlastníctva,
d/ doklad, že objekt je určený na podnikanie podľa stavebného zákona /kolaudačné rozhodnutie,
resp. rozhodnutie o zmene užívania stavby/.
Do doby vydania rozhodnutia o žiadosti môže byť prevádzkareň otvorená v rozsahu všeobecného

prevádzkového času.
5.2 Ak je ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN, obec
Sučany písomne potvrdí prevádzkovú dobu podnikateľovi.
5.3 Ak ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne nespĺňa ustanovenia tohto VZN, pretože
podnikateľ k ohláseniu nepriložil požadované doklady, obec Sučany písomne oznámi podnikateľovi
neakceptovanie prevádzkovej doby a oboznámi podnikateľa s podmienkami v ustanoveniach tohto
VZN, ktoré je nevyhnutné splniť pre určenie prevádzkovej doby podnikateľom.
5.4 Podnikateľ predloží oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne obecnému úradu v Sučanoch
najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia činnosti prevádzkarne
5.5 Podnikateľ je povinný preukázať sa písomným potvrdením prevádzkovej doby prevádzkarne
obcou Sučany na požiadanie osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu prevádzkarní obchodu a
služieb podľa tohto VZN.
5.6. Podnikateľ je povinný do 1 mesiaca od účinnosti tohto VZN oznámiť obci prevádzkový čas
svojej prevádzkarne. Podnikateľ je povinný do 1 mesiaca od vzniku svojej prevádzkarne oznámiť
obci svoj prevádzkový čas.
5.7. Podnikateľ je povinný do 1 mesiaca od zmeny prevádzkového času svojej prevádzkarne
oznámiť obci túto zmenu.
5.8. Podnikateľ je povinný do 1 mesiaca od zrušenia svojej prevádzkarne oznámiť túto skutočnosť
obci.
Čl. 4
KONTROLA A SANKCIE
1. Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci
obce.
2. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitných právnych predpisov o úlohách obce
pri výkone kontroly a dozoru v rámci ochrany spotrebiteľa a zároveň iných štátnych orgánov.
3. Nedodržiavanie tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému poriadku v
zmysle osobitného zákona3.
4. Za nedodržiavanie tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie môže obec uložiť pokutu v zmysle osobitného zákona4.
Čl. 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Sučany č. 1/2005 Čas predaja v obchode a
čas prevádzky služieb v znení dodatkov.
2. Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch sa uznieslo na vydaní tohto VZN č. 3/2017 na svojom
zasadnutí dňa 19.6.2017 uznesením č. 79/2017 a nadobúda účinnosť dňom 6. 7. 2017.
Sučany, dňa 20. 6. 2017
Ing. Vladimír Plžik
starosta obce

3 § 47 zákona č. 372/1990 Zb .o priestupkoch v znení neskorších predpisov
4 § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

