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Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku na základe ustanovenia § 4 ods. 3 v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „záklon 369/1990“) vydáva toto:
Všeobecné záväzné nariadenie
č. 5 /2013
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb a usmerňovaní obchodnej
a podnikateľskej činnosti na území obce Rohožník.
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel nariadenia
1) Toto nariadenie určuje v súlade s platnou právnou úpravou pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb pri podnikaní právnických osôb a fyzických osôb.
2) Pre pojmy podnikanie a podnikateľ platí definícia podľa ustanovenia § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“).
§2
Všeobecné ustanovenia
1) Toto všeobecné záväzné nariadenie sa dotýka podnikateľov oprávnených vykonávať podnikateľskú činnosť na
základe príslušných ustanovení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „živnostenský zákon“) a Obchodného zákonníka.
2) Podnikanie osôb, ktorých podnikateľská činnosť nie je podľa ustanovenia § 3 živnostenského zákona živnosťou,
sa riadi príslušnými ustanoveniami osobitných právnych predpisov.
DRUHÁ ČASŤ
§3
Základné ustanovenia
1) Každý predajca a poskytovateľ služieb je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť svojim obchodným
menom tak, ako ho má zapísané v Obchodnom registri alebo inom príslušnom registri.
2) Na vhodnom a trvalo viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené :
a) obchodné meno a sídlo,
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d) kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení.
3) Predajný čas v obchodných prevádzkových jednotkách sa určuje nasledovne:
a) v nedeľu až v štvrtok, pokiaľ nie je ustanovené inak, od 06.00 hod. do 24.00 hod.
b) v piatok a v sobotu a počas dní pracovného pokoja, pokiaľ nie je ustanovené inak, od 6.00 hod. do 04.00
hod.
4) Predajný čas v prevádzkových jednotkách poskytujúcich služby sa určuje nasledovne:
a) v nedeľu až v štvrtok, pokiaľ nie je ustanovené inak od 06.00 hod. do 24.00 hod.
b) v piatok a v sobotu a počas dní predchádzajúcich dňu pracovného pokoja, pokiaľ nie je ustanovené inak
od 06.00 hod. do 04.00 hod.

5) Predajný čas v prevádzkových jednotkách poskytujúcich služby, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti menšej ako
50 metrov od stavby, ktorá je v katastri nehnuteľností vedená ako stavba na bývanie, t.j rodinný dom alebo bytový
dom, sa určuje nasledovne:
a) v nedeľu až v štvrtok, pokiaľ nie je ustanovené inak od 6.00 hod. do 22.00 hod.
b) v piatok a v sobotu a počas dní predchádzajúcich dňu pracovného pokoja, pokiaľ nie je ustanovené inak
od 6.00 hod. do 04.00 hod.
6) V priestoroch prevádzky poskytujúcej služby je jej prevádzkovateľ povinný vyčleniť viditeľné miesto, na ktorom
bude uverejnené upozornenie na ustanovenie §2 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických izieb v znení neskorších
predpisov.
7) Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne informovať najneskôr sedem dní pred zrušením
prevádzky obec Rohožník s uvedením dátumu ukončenia.
8) Verejné kultúrne podujatia pre individuálne neurčených návštevníkov ( koncerty, hudobné a tanečné podujatia,
tanečné zábavy a podobné spoločenské podujatia) môžu byť organizované len v rámci prevádzkového času
stanoveného obcou Rohožník s výnimkou:
a) podujatí organizovaných obcou Rohožník, Domom kultúry alebo pod záštitou obce Rohožník.
b) podujatia organizované vo fašiangovom období, v hodovom období a 31. Decembra.
§4
Osobitné ustanovenia
1) Čas predaja a čas prevádzky služieb uvedený v § 3 tohto VZN je stanovený a záväzný pre všetky predajne a pre
všetky prevádzky poskytujúce služby ako maximálny čas. Dotknuté subjekty sú oprávnené určiť predajný čas
v rozsahu menšom ako je stanovené v §3.
2) Podnikateľ je povinný čo najúčinnejšie chrániť životné prostredie pred škodlivými vplyvmi, ktoré môže jeho činnosť
vyvolať. Pokiaľ svojou činnosťou spôsobí škody na ŽP, znáša náklady na ich odstránenie.
3) Podnikateľ je povinný prevádzkareň prevádzkovať tak, aby neprichádzalo k rušeniu verejného poriadku a nočného
pokoja v obci, prípadne k porušovaniu iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
TRETIA ČASŤ
§5
Kontrolná činnosť
1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na území obce Rohožník vykonávajú:
a) poslanci Obecného zastupiteľstva obce Rohožník v súlade s ustanovením § 25 ods. 3 písm. d) a písm. e)
zákona 369/1990,
b) poverení pracovníci Obecného úradu v Rohožníku,
c) členovia komisie OZ pre verejný poriadok a životné prostredie
ŠTVRTÁ ČASŤ
§6
Sankčné opatrenia
1) Porušenie ustanovení tohto VZN sa môže posudzovať v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov ako priestupok proti poriadku v správe alebo ako porušenie VZN v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2) Obec Rohožník môže v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona 369/1990 uložiť za porušenie povinností
uložených týmto nariadením právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky
6638€.

PIATA ČASŤ
§7
Prechodné a záverečné ustanovenia
2)
3)
4)

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Rohožník dňa 09.12.2013, uznesením č. 72/2013.
Toto VZN ruší VZN č. 1/2013 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb a usmerňovaní
obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Rohožník schválené uznesením č. 4/2013 zo dňa
06.12.2013.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Rohožník nadobúda účinnosť dňa 01.01.2014.

Mgr. Peter Švaral
starosta obce

