Obecný úrad v Toryse
Č.j. : Obc1-1/2016
V Toryse dňa: 29.04.2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2016
o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode
a službách v obci Torysa

Návrh VZN zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli v obci Torysa dňa:
14.04.2016
VZN č. 12016 vyvesené na úradnej tabuli v obci Torysa dňa : 02.05.2016
VZN č. 1/2016 nadobúda účinnosť dňa:
17.05.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Torysa o podmienkach
určovania prevádzkového času v obchode a službách
v obci Torysa

Obecné zastupiteľstvo v Toryse podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1 a §
11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“).

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN upravuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické
osoby – podnikateľov a právnické osoby na území obce Torysa (ďalej len „obec“).
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na ambulantný predaj a predaj tovaru a poskytovanie
služieb na príležitostných trhoch.
3. Obec vydáva toto nariadenie v záujme zachovania a dodržiavania verejného poriadku na
území obce, v záujme zachovania, podpory a ochrany zdravých podmienok a zdravého
spôsobu života obyvateľov obce.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
Pre účely tohto VZN sa rozumie:
1. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len „prevádzkový čas“) je
časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu
podnikateľskej činnosti sprístupnená spotrebiteľom, t. j. v prevádzkarni sa v prospech
spotrebiteľov vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby, v ktorom sa
prevádzkuje živnosť.
2. Podnikateľ je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe
živnostenského oprávnenia, alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov a
fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná v evidencii
podľa osobitného predpisu.
3. Prevádzkovateľ prevádzky je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.
4. Nočný pokoj je čas od 22.00 hod. do 06.00 hod. Jedná sa o časový úsek dňa,
vyhradený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného nočného pokoja a odpočinku
obyvateľov obce a to najmä na ochranu pred obťažovaním obyvateľov hlukom,
hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom, svetlom. vibráciami a pod. nad mieru
primeranú pomerom.
5. Uzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje v prevádzke na
základe pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby (podnikateľ,

prevádzkovateľ, poverená osoba), pričom nejde o verejne prístupnú akciu alebo
verejne prístupné poskytovanie služieb v prevádzke.

Článok 3
Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb sa určuje
v dňoch pondelok až nedeľa v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod.
2. V rámci všeobecného prevádzkového času si podnikateľ sám stanoví prevádzkový čas
pre každú prevádzkareň.
3. Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb sa odchylne
od odseku 1 tohto článku upravuje nasledovne v týchto prípadoch:
a) prevádzkový čas pre obchod potravín vo večerných hodinách a v dňoch pracovného
pokoja:
 v pracovných dňoch od 07.00 hod. do 21.00 hod.
 sobota od 06.00 hod. do 12.00 hod., od 14.00 hod. do 21.00 hod.
 nedeľa od 14.00 hod. do 21.00 hod.
b) prevádzkový čas pre prevádzku rýchleho občerstvenia na prípravu a konzumáciu
ľahkej stravy:
 pondelok, utorok, streda, štvrtok, nedeľa: od 16.00 hod. do 22.00 hod.
 piatok, sobota:
od 16.00 hod. do 24.00 hod.
c) prevádzkový čas pre reštaurácie, pohostinstvá, bary sa určuje v dňoch:
 pondelok až sobota od 08.00 hod. do 22.00 hod.
 nedeľa od 14.00 hod. do 22.00 hod.
4. Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v reštauračných
prevádzkach prispôsobí činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke po
uplynutí prevádzkového času.

Pre všetky prevádzky:
 25.12. (1. sviatok vianočný) – zatvorené
 Veľký piatok – otvorené do 16.00 hod.

Článok 4
Zrušovacie ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o
podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Torysa zo dňa
10.12.2015.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Torysa bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Toryse dňa 29.04.2016 uznesením č. 20/2016/10.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli obce Torysa, t. j. 17.05.2016

Ing. Jozef STEDINA, v.r.
starosta obce

Dôvodová správa
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Torysa o podmienkach určovania
prevádzkového času v obchode a službách
v obci Torysa
Dňa 09.03.2016 na základe podnetu Obec Torysa obdŕžala protest prokurátora č. Pd
7/16/7707-5 zo dňa 02.03.2016 podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. a) bod 2 a § 25 zákona č.
153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Torysa č. 3/2015 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a
službách v obci Torysa, v ktorom namietal nesúlad viacerých článkov tohto nariadenia so
zákonom.
V zmysle § 4 ods. 3 písm. i) zákona o obecnom zriadení obec pri výkone samosprávy
plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje
nariadením pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
Toto nariadenie sa nevzťahuje na ambulantný predaj a predaj tovaru a poskytovanie služieb
na príležitostných trhoch.
Obec vydáva toto nariadenie v záujme zachovania a dodržiavania verejného poriadku
na území obce, v záujme zachovania, podpory a ochrany zdravých podmienok a zdravého
spôsobu života obyvateľov obce.
Spôsob, akým má obec určiť pravidlá prevádzkového času
v obchodoch a
prevádzkach poskytujúcich služby zákon nestanovuje. Novým všeobecne záväzným
nariadením navrhujeme normatívne určiť pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR. V rámci určeného všeobecného
prevádzkového času si podnikateľ sám stanoví prevádzkový čas pre každú prevádzku.

Ing. Jozef STEDINA
starosta obce

