Obec Dojč v zmysle § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3, písmeno i), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2020
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dojč

Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je určiť pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb pre
právnické a fyzické osoby, podnikajúce na území obce Dojč v obchodnej činnosti a službách, ktoré
sú povinní pri svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) je prevádzka v obytnej zóne, zariadenie v bytových domoch, alebo v individuálnej bytovej
zástavbe,
b) obytná zóna územie určené územným plánom obce s prevažujúcou funkciou bývania v rodinných
domoch alebo bytových domoch.
c) terasa zakryté, alebo nezakryté vonkajšie sedenie súvisiace s poskytovaním služieb v prevádzke,
vybudovanú na súkromnom alebo prenajatom pozemku.

Článok 3
Určenie prevádzkového času
1. Pri určovaní prevádzkového času vychádza obec Dojč z maximálne pružnej doby, aby boli
uspokojené potreby obyvateľov obce a požiadavky podnikateľov a preto stanovuje:
a) v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb všeobecný prevádzkový čas od 05.00 do
19.00 hod.
b) prevádzkový čas reštauračných prevádzok sa určuje nasledovne:
pondelok 06.00 - 22.00 hod.,
utorok 06.00 - 22.00 hod.,
streda 06.00 - 22.00 hod.,
štvrtok 06.00 - 22.00 hod.,
piatok 06.00 - 01.00 hod. nasledujúceho dňa,
sobota 06.00 - 01.00 hod. nasledujúceho dňa ,
nedeľa 06.00 - 22.00 hod.,
c) prevádzkový čas prevádzok mimo obytných zón:
pondelok 06.00 - 01.00 hod. nasledujúceho dňa,
utorok 06.00 - 01.00 hod. nasledujúceho dňa,

streda 06.00 - 01.00 hod. nasledujúceho dňa,
štvrtok 06.00 - 01.00 hod. nasledujúceho dňa,
piatok 06.00 - 03.00 hod. nasledujúceho dňa,
sobota 06.00 - 03.00 hod. nasledujúceho dňa,
nedeľa 06.00 - 01.00 hod. nasledujúceho dňa,
d) prevádzkový čas v prevádzkach poskytujúcich službu prechodného ubytovania, na čerpacích
staniciach pohonných hmôt nie je časovo obmedzená.
2. Prevádzkový čas pre exteriérové sedenia (terasy), patriace k prevádzkovej jednotke, sa stanovuje
v časovom rozmedzí od 06.00 do 23,00 hod. Hudobná produkcia na exteriérových sedeniach –
terasách sa povoľuje v čase do 22,00 hod.
3. Pri zrušení prevádzky je podnikateľ povinný písomne informovať najneskôr 7 dní pred jej
zrušením obec Dojč v súlade s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4. Za účelom vzájomnej informovanosti medzi Obcou Dojč a prevádzkovateľom obchodu a služieb,
prevádzkovateľ informuje v primeranej dobe (7 dní) o termíne otvorenia prevádzky a určeného
prevádzkového času.

Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva - hlavný kontrolór - poverení zamestnanci obce.
2. Za porušenie čl. 3 tohto VZN obec uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi
pokutu do výšky 6 638 €. Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce.
3. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dojči dňa dňa 2. apríla 2020
uznesením číslo 200/2018-2022/UObZ

PaedDr. Slavomíra Melišová
starostka obce

Návrh VZN vyvesený dňa: 02.03.2020
VZN schválené dňa: 02.04.2020
Schválené VZN vyvesené dňa: 03.04.2020
Schválené VZN zvesené dňa:

Príloha č. 1 Oznámenie o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb
Adresa žiadateľa / sídlo firmy: ................................................................................... IČO:
............................... DIČ: ......................................... Tel. číslo: .............................................. V
zmysle § 4 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
na základe právomoci obce usmerňovať ekonomickú a podnikateľskú činnosť na území obce a v
zmysle VZN č. ................ o určení pravidiel času predaja v obchode, času prevádzky služieb na
území obce Sirk, týmto oznamujem prevádzkovú dobu svojej prevádzkarne:
Prevádzkareň (názov a adresa): .........................................................................................................
Zodpovedná osoba: ...........................................................
Tel. číslo prevádzkarne: ................................................
Vlastník nebytového priestoru / pozemku (meno, priezvisko, obchodné meno, adresa):
................................................................................................................................................................
........ Druh podnikateľskej činnosti: ................................................................
Dátum začatia činnosti prevádzkarne: .....................................................
Prevádzková doba:
Pondelok:
od ......................... do ..........................
Utorok:
od .......................... do ..........................
Streda:
od .......................... do ..........................
Štvrtok:
od .......................... do ..........................
Piatok:
od .......................... do ..........................
Sobota:
od .......................... do ..........................
Nedeľa:
od .......................... do ..........................
Prílohy (fotokópie dokladov, originály k nahliadnutiu)
1. oprávnenie na podnikanie alebo iný doklad dovoľujúci povoľujúci činnosti podľa osobitných
predpisov
2. list vlastníctva na priestory prevádzkarne alebo zmluvu o nájme nebytových priestorov užívaných
na účely prevádzkarne.
V .................................. dňa ...........................
........................................................
podpis (prípadne pečiatka) žiadateľa

Príloha č. 2 Oznámenie o dočasnom uzatvorení prevádzky
................................................................................................................................................................
...
Meno (názov), adresa podnikateľského subjektu
Obecný úrad Dojč
Dojč 125
906 02 DOJČ
Oznámenie o dočasnom uzatvorení prevádzky (Oznamuje sa len v prípade, že prevádzka je
uzatvorená viac ako 24 hodín)
Názov
a
adresa
prevádzkarne
...................................................................................................................
IČO....................................................
Dočasné
uzatvorenie
od:
..........................................................
do:
.........................................................
Dôvod dočasného uzatvorenia :
................................................................................................................................................................
..
................................................................................................................................................................
.....................
........................................................................
..................................................................................
................................................................................................................................................................
.
................................................................................................................................................................

V .................................. dňa ...........................
........................................................
podpis (prípadne pečiatka) žiadateľa

