Všeobecne záväzné nariadenie
obce Rohov
č. 2/2020
O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Rohov

Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce Rohov: 1. augusta 2020
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: 11. augusta 2020 (vrátane)
Návrh zvesený z úradnej tabule obce Rohov: 25.8.2020
Doručené pripomienky (počet): 0
Schválené OZ obce Rohov dňa : 5.9.2020
Vyvesené na úradnej tabuli obce Rohov: 8.9.2020
Zvesené z úradnej tabule obce Rohov:
Nadobúda účinnosť : 1.októbra 2020

Obec Rohov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie Obce Rohov č. 2/2020 O určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Rohov
Článok 1
Vymedzenie základných pojmov
Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) sa rozumie:
● 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
ktorej 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.
● Nočný pokoj je čas od 22.00 hod. do 06.00 hod. Ide 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.
● Prevádzkovateľ prevádzky je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.
Článok 2
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 05.00 hod. do 22.00
hod, ak nie je v odseku 4 tohto článku ustanovené inak.
2. V rámci všeobecného prevádzkového času si podnikateľ sám stanoví prevádzkový
čas pre každú prevádzkareň.
3. Prevádzkový čas všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území obce zo dňa
31. 12. príslušného kalendárneho roka na 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka je
stanovený do 04:00 hod.

4. Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb sa
odchylne od odseku 1 tohto článku upravuje nasledovne v týchto prípadoch:
● v prevádzkarňach predaja tovaru v obchode s predajom a podávaním alkoholu
alebo v prevádzkarňach služieb s predajom a podávaním alkoholu sa
prevádzkový čas v piatok a sobotu určuje od 05.00 do 23.00 hod.
5. Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom prispôsobí
činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke po jeho uplynutí.
6. Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa tohto článku
môže obecné zastupiteľstvo určiť konkrétnej prevádzke na základe odôvodnenej
žiadosti podnikateľa.
7. Do doby schválenia žiadosti obecným zastupiteľstvom môže byť prevádzkareň
otvorená v rámci prevádzkového času určeného týmto nariadením.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rohove dňa XX. augusta 2020
uznesením č. XX/2020
2. Schválením tohto VZN sa ruší VZN 2XX2008 O určení pravidiel času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území obce Rohov, schválené XX.XX.2008.

