NÁVRH
Obec Žabokreky nad Nitrou na základe ustanovení § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a toto všeobecne záväzné
nariadenie, na ktorom sa podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žabokreky nad Nitrou č. 2/2020
o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
na území obce Žabokreky nad Nitrou
Čl. 1
Účel nariadenia
1) Toto nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len
prevádzkový čas) pri podnikateľskej činnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na
podnikanie (ďalej len podnikatelia), ktorí prevádzkujú na území obce Žabokreky nad Nitrou
prevádzkarne obchodu a služieb podľa osobitného predpisu.
Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) sa dotýka podnikateľov, ktorí získali oprávnenie
podnikať na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
zák. č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a fyzických osôb, ktoré
vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitných predpisov.
2) Podnikanie osôb, ktorých podnikateľská činnosť nie je v zmysle § 3 zákona č. 455/1991 Zb.
živnosťou, sa riadi osobitnými predpismi ustanovenými zákonom.
Čl. 3
Prevádzkový čas
1) Prevádzkový čas v prevádzkárňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania je časovo
neobmedzený.
2) Prevádzkový čas v nevyvárajúcich pohostinských a reštauračných zariadeniach, vrátane prevádzkarní
s integrovanou herňou je určený v rozmedzí:
Nedeľa - štvrtok od 10.00 hod. do 23.00 hod.
Piatok – sobota od 10.00 hod. do 24.00 hod.
3) Prevádzkový čas vo vyvárajúcich pohostinských a reštauračných zariadeniach, vrátane prevádzkarní
s integrovanou herňou je určený v rozmedzí:
Nedeľa - štvrtok od 10.00 hod. do 23.00 hod.
Piatok – sobota od 10.00 hod. do 24.00 hod.
4) Prevádzkový čas v prevádzkárňach s pohostinskou alebo reštauračnou činnosťou vrátane
prevádzkarní s integrovanou herňou v čase konania verejných kultúrnych podujatí (v súlade so zák. č.
96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov a pri ktorých musia byť
splnené podmienky ustanovené zák. č. 596/2002 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších
predpisov) spojených s hudobnou produkciou je určený v rozmedzí:
Nedeľa - štvrtok od 10.00 hod. do 23.00 hod.
Piatok – sobota od 10.00 hod. do 03.00 hod. nasledujúceho dňa

5) Prevádzkový čas v ostatných prevádzkárňach, ktoré nie sú uvedené v Čl. 3 ods. 1 až ods. 3 tohto
VZN sa určuje v rozmedzí:
Pondelok – nedeľa od 05.00 hod. do 22.00 hod.
6) Prevádzkový čas dňa 31. decembra v prevádzkárňach na území obce Žabokreky nad Nitrou je časovo
neobmedzený, okrem prevádzok s integrovanou herňou, ktoré môžu byť otvorené od 10.00 h do 03.00 h
nesledujúceho dňa.
7) Prevádzkový čas uvedený v čl.3 tohto VZN je stanovený a záväzný pre okruh všetkých subjektov
vymedzených týmto VZN.
8) Podnikateľ je povinný prevádzkareň prevádzkovať tak, aby dôsledky jej činnosti nenarúšali verejný
poriadok a nočný kľud v obci a jej okolí.
Čl. 4
Osobitné ustanovenie
1) Podnikatelia, ktorí podnikajú na území obce Žabokreky nad Nitrou sú oprávnení určiť svoj čas
predaja v obchode a čas prevádzky služieb len v rámci rozmedzia určeného týmto VZN pre príslušný
druh obchodu, resp. služby.
Čl.5
Kontrolná činnosť
1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) poverený zamestnanec obce,
b) poslanci obecného zastupiteľstva.
c) členovia komisie pre ochranu verejného poriadku, obchod a služby v rozsahu svojich právomoci
daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Čl. 6
Sankčné opatrenia
1) Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN sa môže posudzovať v zmysle § 46 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako priestupok proti poriadku v správe,
za ktorý môže byť uložená pokuta do výšky 33 €.
2) Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie obec uloží v zmysle § 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov pokutu do výšky 6 638 €.
3) V prípade závažného resp. opakovaného porušenia tohto VZN môže obec Žabokreky nad Nitrou,
zastúpená starostom obce Žabokreky nad Nitrou, dať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia
príslušnému úradu.
Čl. 7
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) VZN bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou
dňa ..................... a účinnosť nadobúda dňa ...................
2) Týmto sa ruší VZN č. 1/2011 o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
na území obce Žabokreky nad Nitrou.
Cyril Cabadaj
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