VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Bádice dňa 16.12.2008
VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2009

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce B Á D I C E
č. 6/2009
o určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
v obci Bádice
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach na základe § 4 ods. 3. písm. h/ a § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bádice č. 6/2009 o určovaní pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Bádice.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Bádice
Článok 2
Predajný a prevádzkový čas
1. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce vykonávať obchodnú činnosť alebo
poskytovať služby na území obce je povinná pred otvorením prevádzkárne
písomne požiadať o vydanie povolenia na predajný a prevádzkový čas. Žiadosť
je potrebné adresovať na Obecný úrad v Bádiciach.
Žiadosť musí obsahovať:
a) presné označenie podnikateľského subjektu
b) sídlo podnikateľského subjektu
c) sídlo prevádzkárne, kde sa žiada o povolenie predajného alebo prevádzkového
času
d) návrh času predaja alebo čas prevádzky služieb.
K žiadosti je potrebné doložiť:
• list vlastníctva na nehnuteľnosť, alebo nájomnú zmluvu
• identifikačné údaje podnikateľského subjektu – prvá strana inšpekčnej
knihy autorizovanej Odborom živnostenského podnikania Okresného úradu
v Nitre
• predbežný súhlas okresného štátneho hygienika vo veci vydania posudku na
nebytové priestory
• ďalšie doklady, ak to povaha podnikateľského zámeru vyžaduje.
2. Na základe tejto žiadosti obec vydá povolenie na čas predaja alebo čas
prevádzky služieb tak, aby zodpovedalo miestnym podmienkam, platným
právnym predpisom a tomuto VZN.
3. Pri vydávaní povolenia na prevádzkový čas sa vychádza z potrieb obyvateľov
obce
a požiadaviek
podnikateľov.
Všeobecný
prevádzkový
čas
v prevádzkárňach obchodu, služieb, pohostinstvách, letných terasách a pod. sa
určuje od 6.00 h do 22.00 h.

4. V prípade prevádzkárni so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkový čas
po 22.00 hodine starosta určí prevádzkový čas na skúšobnú dobu 3 mesiace. Ak
sa počas tejto skúšobnej doby vyskytnú opodstatnené sťažnosti občanov,
starosta vydá povolenie, v ktorom určí iný prevádzkový čas.
5. Pokiaľ podnikateľský subjekt predloží návrh, ktorý nemožno akceptovať, obec
vydá povolenie na čas predaja alebo čas prevádzky služieb v súlade s týmto
všeobecne záväzným nariadením.
6. Starosta obce v prípade riešenia rušenia nočného kľudu, opodstatnených
sťažností obyvateľov, je oprávnený prevádzkový čas skrátiť.
7. Prevádzkovateľ je povinný na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzkárne vyvesiť prevádzkovú dobu pre spotrebiteľov.
Článok 3
Zmena predajného a prevádzkového času
1. Zmenu času predaja alebo času prevádzky služieb môže uskutočniť
prevádzkovateľ len so súhlasom obce a na základe žiadosti.
2. Žiadosť o jednorazové predĺženie predajného alebo prevádzkového času
z dôvodu konania osláv a pod. sa podáva písomne na Obecný úrad v Bádiciach
najneskôr 3 dni pred konaním akcie.
Článok 4
Kontrolovaná činnosť
Kontrolovanú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú
• starosta obce
• poslanci obecného zastupiteľstva
• hlavný kontrolór
• poverený pracovník obecného úradu

1.
2.
3.
4.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tohto nariadenia možno vykonať len na základe uznesení
obecného zastupiteľstva formou dodatku, ktorý platí v rámci celého nariadenia.
Nariadenie obce o určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb v obci Bádice schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 49/2008 zo
dňa 15.12.2008.
Návrh tohto nariadenia podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov bol zverejnený na oznamovacej tabuli obce 15 dní pred
jeho schválením obecným zastupiteľstvom.
Schválené nariadenie nadobudne účinnosť a platnosť 15 dní po jeho zverejnení
spôsobom uvedeným v ods. 3.

V Bádiciach dňa 15.12.2008

Darina Čelináková
starostka obce
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