Všeobecne záväzné nariadenie obce Bodiná
Obec Bodiná v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 nadväznosti na § 4 odst. 3, písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce
Bodiná všeobecne záväzné nariadenie obce o usmerňovaní obchodnej činnosti na území obce
Bodiná .
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Obecné zastupiteľstvo v obci Bodiná podľa § 11 odst. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa rozhodlo a uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len nariadenie).
§2
PREDMET NARIADENIA
1. Toto nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb pri
podnikateľskej činnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie.
2. Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktoré
prevádzkujú na území obce Bodiná prevádzkárne obchodu a služieb, s výnimkou
prevádzkární, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje iný orgán v zmysle osobitných
predpisov.
3. Prevádzkárňou sa v zmysle tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa činnosť
vykonáva a ktorý je určený pre styk so zákazníkmi.
§3
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Obec Bodiná stanovuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb tak, aby
zodpovedal miestnym podmienkam a záujmom.
2. Prevádzkovateľ predloží ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkárne na tlačive
najneskôr v deň zahájenia činnosti prevádzkárne a k ohláseniu predloží doklady, ktoré
osvedčujú dodržanie základných podmienok určených všeobecne záväznými predpismi:
a) kópiu živnostenského oprávnenia, výpisu z obchodného registra alebo iné platné
doklady osvedčujúce právoplatnosť začatia podnikateľskej činnosti a zriadenia
prevádzky
b) nájomnú zmluvu s vlastníkom objektu, prípadne pozemku. Ak je žiadateľ
podnájomníkom a nájomná zmluva neobsahuje súhlas prenajímateľa k podnájmu
tretím osobám, priloží overený súhlas prenajímateľa k podnájmu
c) doklad, že objekt je určený na podnikanie podľa stavebného zákona (kolaudačné
rozhodnutie, resp. rozhodnutie o zmene užívania stavby)
d) kópiu uzatvorenej zmluvy s obcou Bodiná o úhrade poplatkov za odvoz

komunálneho odpadu za príslušnú prevádzku
e) návrh predajného alebo prevádzkového času s vyznačením prestávok, v nebytových
priestoroch bytových domov písomný súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových
priestorov s navrhovaným prevádzkovým časom, prípadne písomné rozhodnutie
spoločenstva vlastníkov
3. Ak ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkárne nespĺňa ustanovenia tohto nariadenia,
pretože podnikateľ k ohláseniu nepredložil požadované doklady podľa § 3 odst. 2, obec
písomne oznámi podnikateľovi neakceptovanie prevádzkovej doby a oboznámi podnikateľa s
podmienkami tohto nariadenia, ktoré je nevyhnutné splniť pri ohlásení prevádzkovej doby.
4. Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, technických
zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačných zariadení a videohry sa na území
obce môžu prevádzkovať výlučne v prevádzkach stavebne určených ako herne a vymedzených
§ 2 písm. o) zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.
5. Povinnosťou každého, kto používa alebo prevádzkuje zdroje hluku, infrazvuku a
vibrácií je zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia neprekročila najvyššie
prípustné hodnoty pre deň, večer a noc a súčasne zabezpečiť ich objektivizáciu a hodnotenie.2
6. Najvyššie prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií pre deň, večer a noc sú určené
Nariadením vlády SR č. 339/2006 Z.z.
§4
PRAVIDLÁ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB
1. Všeobecný prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkárňach obchodu a služieb sa
stanovuje od 6,00 hod. do 22,00 hod.
2. Prevádzkovatelia prevádzok otvorených po 22,00 hod. sú povinní zabezpečiť také
opatrenia, aby v prevádzke a jej bezprostrednom okolí nedochádzalo k obťažovaniu hlukom,
rušeniu nočného kľudu, verejného poriadku, poškodzovaniu životného prostredia,
poškodzovaniu majetku a pod. V prípade, že dôjde k uvedeným skutočnostiam v priamej
súvislosti s činnosťou prevádzkárne, čo bude doložené podpísanými, kontrolovateľnými a
opodstatnenými sťažnosťami obyvateľov, bude prevádzke stanovený prevádzkový čas do
22,00 hod.
3. Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania spoločenských akcií
(svadby, stužkové, plesy, životné jubileá, tanečné zábavy a diskotéky, posedenia pri hudbe v
reštauračných zariadeniach a kultúrnom dome a pod.) je možné do 05,00 hod. Po 22,00 hod.
sú prevádzkovatelia povinní zabezpečiť také opatrenia, aby v prevádzke a jej bezprostrednom
okolí nedochádzalo k negatívnym prejavom uvedeným v § 4 odst. 2 a 4.
Jednorazové predĺženie prevádzky je prevádzkovateľ povinný oznámiť obci Bodiná.
4. Podnikateľ je povinný dodržiavať navrhnutý prevádzkový čas, pričom v reštauračných
prevádzkach prispôsobí činnosť tak, aby sa hostia nezdržiavali v prevádzke po záverečných
hodinách.

§5
OZNAČOVANIE PREVÁDZOK
1. Podnikateľský subjekt je povinný uviesť čas predaja alebo prevádzkový čas na
vchodových dverách do prevádzkárne, alebo inom vhodnom a pre spotrebiteľa viditeľnom
mieste.
§6
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Pri dočasnom uzatvorení prevádzkárne je podnikateľský subjekt povinný, ak tomu
nebránia vážne dôvody, označiť aspoň 24 hodín vopred na vhodnom a pre spotrebiteľa
viditeľnom mieste začiatok a koniec uzatvorenia.
2. Dlhodobé uzatvorenie prevádzkárne (viac ako 3 dni) je podnikateľský subjekt povinný
oznámiť obci najneskôr do 24 hodín pred uzatvorením, ak tomu nebránia závažné udalosti
(choroba, smrť a pod.).
3. Prevádzková doba oznámená obci, ktorá je v súlade s týmto nariadením sa stáva
záväznou. Každú zmenu je prevádzkovateľ povinný nahlásiť najneskôr v deň uskutočnenia
zmeny času.
4. Pri zrušení prevádzkárne je podnikateľský subjekt povinný oznámiť najneskôr do 5
pracovných dní pred zrušením prevádzkárne to, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné
záväzky.
§7
KONTROLA A SANKCIE
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poslanci a komisie.
2. Starosta môže podnikateľovi uložiť pokutu do výšky 6 638 €, ak podnikateľ poruší
nariadenie obce podľa § 13 odst. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
§8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením OZ dňa 15.07.2010
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia

František Boško
starosta obce
Vyvesené: 16.07.2010
Zvesené: 30.07.2010

