OBEC

BRODZANY

VZN č. 5/2012
Všeobecné záväzné nariadenie obce Brodzany č. 5/2012
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Brodzany.
Obec Brodzany na základe ustanovení § 4 ods. 3 písm. i/a § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva
toto Všeobecné Záväzné Nariadenie, na ktorom podľa § 11 ods. 4 písm. G/zákona SNR
369/1990 Zb. o obecnom Zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Brodzanoch:
Čl. 1
Účel nariadenia
1. Toto nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
/ďalej len prevádzkový čas/ pri podnikateľskej činnosti právnických osôb oprávnených
na podnikanie /ďalej len podnikatelia/, ktorí prevádzkujú na území obce Brodzany
prevádzkarne obchodu a služieb podľa osobitného predpisu.
Čl. 2
Základné ustanovenia
1. Podnikateľ je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť. Na vhodnom mieste
a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené:
a/ obchodné meno a sídlo, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné
rozlišujúce označenie,
b/ meno a priezvisko osoby zodpovedajúcej za činnosť prevádzkarne,
c/ prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d/ kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarni na ubytovacích zariadení.
2. Pri dočasnom uzatvorení prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je
uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzatvorenia a to najneskôr
do 24 hodín pred dočasným uzatvorením prevádzkarne, za predpokladu, že
prevádzkareň bude uzatvorená dlhšie ako jeden deň,

3. Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne informovať najneskôr
do sedem dní pred zrušením prevádzkarne obec Brodzany o tom, kde a kto je povinný
vyrovnať prípadné záväzky, s uvedením dátumu zrušenia prevádzkarne.
4. Povinnosť podľa odsekov 1 písm. a/ a b/ sa vzťahujú aj na predaj tovaru
a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne.
Čl. 3
Prevádzkový čas
1. Všeobecný prevádzkový čas v obchodoch s potravinami na území obce Brodzany sa
určuje jednotne v rozmedzí: 5,00 – 17,00 hod.
V prevádzkarniach obchodu a služieb na území obce Brodzany sa určuje nasledovne:
pondelok – štvrtok 8,00 – 22,00 hod.
piatok – sobota 8,00 – 24,00 hod.
nedeľa 10,00 – 22,00 hod.
v letnom období v mesiacoch júl – august sa prevádzkový čas určuje nasledovne:
pondelok – štvrtok 8,00 – 23,00 hod.
piatok – sobota 8,00 – 24,00 hod.
nedeľa 10,00 – 23,00 hod.
vrátane vonkajšieho sedenia.
2. Prevádzkový čas uvedený v Čl. 3 tohto VZN je stanovený a záväzný pre okruh
všetkých subjektov vymedzených týmto VZN.
Čl. 4
Zmeny prevádzkového času
1. Podnikateľ je povinný prevádzkareň prevádzkovať tak, aby dôsledky jej činnosti
nenarúšali verejný poriadok a nočný kľud v obci.
Čl. 5
Kontrolná činnosť
1. Kontrolná činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia
vykonávajú:
a/ starosta obce
b/ poverený zamestnanec obce
c/ poslanci obecného zastupiteľstva
d/ hlavný kontrolór obce

Čl. 6
Sankčné opatrenia
1. Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN sa môže posudzovať v zmysle § 46 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako priestupok proti poriadku
v správe, za ktorý môže byť uložená pokuta do výške 33 €.
2. Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou na
podnikanie môže starosta obce Brodzany v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638,79 €.
3. V prípade závažného resp. opakovaného porušenia tohto VZN môže obec Brodzany,
zastúpená starostom obce, dať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia príslušnému
úradu.
Čl. 7
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Toto VZN prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Brodzanoch dňa
15. 8. 2012 a účinnosť nadobúda dňom 1. 9. 2012.

Anton Zima
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Brodzany dňa 1. 8. 2012
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Brodzany dňa 15. 8. 2012
VZN schválené dňa 15. 8. 2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Brodzany dňa 16. 8. 2012
VZN nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2012

