Obecné zastupiteľstvo Obce Vyhne na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. h/ a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007
o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Vyhne
čl. 1

Úvodné ustanovenia
1.
Toto VZN určuje pravidlá povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pri
podnikateľskej činnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie (ďalej len
podnikatelia), ktoré podnikajú na území obce Vyhne.
2. Toto VZN sa dotýka podnikateľov, ktorí získali oprávnenie podnikať na základe zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní a zákona č. 513/1991 - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Obchodom a prevádzkou sa podľa tohto VZN rozumie priestor, v ktorom sa živnosť vykonáva alebo
prevádzkuje.
ČI. 2
Vydávanie rozhodnutí obce Vyhne o povolení času predaja v obchode
a času prevádzky služieb
1. Obec Vyhne povoľuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v prevádzkárňach na území obce
Vyhne po 22,00 hod. rozhodnutím.
2. Obec Vyhne nevydáva rozhodnutie v zmysle tohto VZN v súvislosti s podnikateľskou činnosťou v
prípade, ak podnikateľ nezriaďuje na území mesta prevádzkáreň, ale vykonáva ambulantný predaj,
podmienky ktorého upravuje osobitné VZN.
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ČI. 3
Podmienky v konaní pri vydávaní rozhodnutia o povolení času predaja
alebo prevádzkového času
1. Podnikateľ - žiadateľ o povolenie času predaja alebo prevádzkového času na území obce Vyhne požiada
obec Vyhne o vydanie rozhodnutia.
2. K žiadosti žiadateľ v zmysle § 3 zákona č. 71/67 o správnom konaní prikladá v prílohe nasledovné
doklady:
a) oprávnenie na podnikateľskú činnosť, platný živnostenský list, prípadne výpis z obchodného
registra, alebo iné právne platné doklady osvedčujúce právoplatnosť začatia podnikateľskej činnosti v zmysle
iných platných právnych predpisov,
b) nájomnú zmluvu s vlastníkom objektu prípadne pozemku s uvedením predmetu podnikateľskej
činnosti. Ak sú spolumajitelia ďalšie osoby, priloží overený súhlas spolumajiteľov k podnikateľskej činnosti s
uvedením predmetu podnikania. Ak vlastník objektu neuzatvára nájomnú zmluvu (napr. rodinní príslušníci),
priloží overené čestné prehlásenie vlastníka objektu prípadne pozemku so súhlasom na podnikateľskú
činnosť.

ČI. 4
Pravidlá povoľovania času predaja a prevádzkového času
1. Pri povolení prevádzkového času alebo času predaja obec Vyhne vychádza z maximálne pružnej doby,
aby boli uspokojené potreby obyvateľov mesta a požiadavky podnikateľov.
2. Podnikateľ môže na území obce Vyhne prevádzkovať prevádzkovú jednotku v čase od 6,00 hod. do 22,00
hod. bez obmedzenia.
3. V prípade závažného porušovania podmienok uvedených v rozhodnutí o povolení prevádzkového času
alebo času predaja v súvislosti s rušením nočného kľudu, porušovania verejného poriadku a poškodzovania
životného prostredia činnosťou prevádzkáme, môže obec Vyhne upraviť povolený prevádzkový čas alebo čas
predaja rozhodnutím.
4. Povoľovanie prevádzkového času a času predaja presahujúceho 22,00 hod.:
aJ obec Vyhne vydá povolenie prevádzkového času alebo času predaja presahujúceho 22.00 hod. na
dobu určitú, na skúšobnú dobu 6 mesiacov.
b/ pätnásť dní pred uplynutím skúšobnej doby podnikateľ požiada obec Vyhne o vydanie povolenia
na dobu neurčitú.
c/ ak podnikateľ v stanovenej dobe nepožiada obec Vyhne o vydanie povolenia na dobu neurčitú,
určuje sa prevádzkový čas alebo čas predaja do 22,00 hod na dobu dvanásť mesiacov od skončenia
právoplatnosti povolenia vydaného na skúšobnú dobu.
5. Ak je prevádzkový čas alebo čas predaja navrhnutý podnikateľom v rozpore so záujmami obce a jeho
obyvateľov na základe opodstatnených sťažností na rušenie nočného kľudu, porušovanie verejného poriadku,
poškodzovanie životného prostredia a pod., rozhodne o určení prevádzkového času alebo času predaja obec
Vyhne.
6. V sporných prípadoch je o určení prevádzkového času alebo času predaja oprávnený rozhodnúť o
konečnom stanovisku starosta obce.
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ČI. 5
Jednorazové predĺženie času predaja a prevádzkového času
1. Žiadosť o jednorazové predĺženie prevádzkového času alebo času predaja v prevádzkami z dôvodu
konania neverejnej - uzatvorenej spoločenskej akcie, ktorej návštevníci sú individuálne určení, sa podáva na
obecnom úrade Vyhne najneskôr deň pred konaním akcie. Po preskúmaní žiadosti vydá obecný úrad Vyhne
písomné stanovisko najneskôr v deň konania akcie.
2. Verejné kultúrne podujatia pre individuálne neurčených návštevníkov - koncerty, hudobné a tanečné
produkcie, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy -, môžu byť poriadané len v rámci
povoleného prevádzkového času vydaného obcou Vyhne s výnimkou akcií poriadaných 31. decembra
(Silvester).

ČI. 6
Spoločné ustanovenia
1. Pri prevádzkovaní podnikateľskej činnosti sú podnikatelia okrem dodržiavania iných ustanovení všeobecne
záväzných predpisov povinní:
aJ dodržiavať povolený prevádzkový čas alebo čas predaja, pričom najmä v prípade pohostinských
prevádzkami prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa po povolenom prevádzkovom čase nezdržiavali
hostia v prevádzkových miestnostiach a v prevádzkámi. Nedodržanie prevádzkového času je priestupkom
proti poriadku v správe podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
b/ uhrádzať obci poplatky v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch,
c/ dodržiavať všetky príslušné zákonné normy a ustanovenia, ako i príslušné VZN obce Vyhne.

ČI. 7
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce Vyhne vykonávajú:
- obecný úrad Vyhne (poverení zamestnanci),
- komisia požiarna a ochrany verejného poriadku pri obecnom zastupiteľstve,
- poslanci Obecného zastupiteľstva obce Vyhne v rozsahu svojich právomocí daných zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel (§ 25 ods. 3 písm. d/ a e/),
- hlavný kontrolór obce Vyhne.
2. Podnikatelia podnikajúci na území obce Vyhne sú povinní na vyzvanie kontrolného orgánu preukázať sa
platným rozhodnutím o povolení prevádzkového času alebo času predaja ako i dokladmi súvisiacimi s
prevádzkou a vyplývajúcimi z tohto VZN.
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ČI. 8
Sankčné opatrenia
1. Porušenie ustanovení tohto VZN a prevádzkovanie prevádzkáme bez povolenia času predaja alebo
prevádzkového času sa môže stíhať v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
2. Starosta obce, poverení zamestnanci obecného úradu a hlavný kontrolór obce Vyhne sú oprávnení za
porušenie ustanovení tohto VZN uložiť pokutu v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov.
3. Starosta obce môže uložiť podnikateľovi pokutu od 2.000,- Sk do 200.000,- Sk, ak podnikateľ poruší
nariadenie obce podľa § 13 ods. 8 a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
ČI. 9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom vo Vyhniach 20. 09. 2007, uznesením č. 54/2007.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 11.10.2007.
Podľa tohto VZN sú povinné postupovať všetky subjekty dňom jeho účinnosti.
Doteraz vydané povolenia strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN, všetky
povolenia na prevádzku po 22.00 hod. Každý prevádzkovateľ po nadobudnutí účinnosti tohto VZN
musí do 30 dní požiadať obec Vyhne o vydanie povolenia na prevádzkovanie zariadenia po 22.00 hod.

Ing. Milan Filip
Starosta obce
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