NÁVRH

OBEC JALŠOVÍK

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2022,
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb

Návrh VZN
vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa:

11.04.2022

VZN schválené
Obecným zastupiteľstvom v Jalšovíku dňa:

.............................

VZN vyhlásené
po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

.............................

VZN účinné dňom:

.............................

Obecné zastupiteľstvo v Jalšovíku podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 3., § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 3/2022,
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidlá času predaja v
obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré
prevádzkujú na území obce Jalšovík prevádzkarne obchodu a služieb (ďalej len „podnikateľ“).
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na ambulantný predaj a na úpravu prevádzkovej doby na
trhoviskách, ktorá je obsiahnutá v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

§2
Vymedzenie základných pojmov
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) prevádzkarňou sa rozumie 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,
b) prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzka sprístupnená spotrebiteľom k predaju príslušnej
obchodnej komodity alebo k poskytovaniu služieb,
c) hudobnou produkciou hudba reprodukovaná technickým zariadením alebo živá hudba, určená
napr. na diskotéky, tanečné zábavy, koncerty a pod.,
d) exteriérovým sedením je exteriérové rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného,
kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru pred prevádzkarňou alebo
nachádzajúce sa v dvorovej časti objektu prevádzky; exteriérové sedenie je na verejnom
priestranstve možné zriadiť len po získaní príslušných súhlasov a povolení,
e) nočným kľudom časový úsek dňa od 22:00 hod. do 06:00 hod1. nasledujúceho dňa, ktorý je
vyhradený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov v záujme
dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov,
f) hlukom každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk2.

§3
Prevádzková doba
Prevádzková doba sa určuje v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod. V rámci tohto času si podnikateľ sám
určí prevádzkový čas pre prevádzkareň.

1 Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.
2 Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.
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§4
Sankcie
Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravuje osobitný predpis3.

§5
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Jalšovíku dňa ...... uznesením č.
.........
(2)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli obce.

.......................................
Adriana Vicianová
starostka

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