Obec Dojč v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2017
o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Dojč

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dojč, povinnosti prevádzkovateľov
obchodov a služieb pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb v
prevádzkarniach, kontrolu a sankcie za porušenie tohto nariadenia.
2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov,
ktoré prevádzkujú prevádzkarne obchodu a služieb na území obce Dojč.
3. Toto nariadenie neurčuje:
a) prevádzkový čas trhovísk a čas ambulantného predaja,
b) čas konania verejných a neverejných kultúrnych podujatí.
4. Prevádzkovateľ si v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia sám určí prevádzkovú dobu
tak, aby boli uspokojené potreby obyvateľov obce a požiadavky podnikateľov.
Článok 2
Základné pojmy
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) Prevádzkareň - priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť spočívajúca
v predaji tovaru a poskytovaní služieb; prevádzkarňou pre účely tohto nariadenia
môže byť iba priestor, na ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané
právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie – povolenie zmeny účelu
užívania stavby na obchod a služby,
b) Prevádzkovateľom - podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú
činnosť predajom tovaru alebo poskytovaní služieb:
- osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov,
c) Časom predaja - v obchode a časom prevádzky služieb (ďalej "prevádzková doba") –
časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj tovaru alebo
sú poskytované služby konečným spotrebiteľom,
d) Všeobecnou prevádzkovou dobou - prevádzková doba v dňoch pondelok až nedeľa
od 06,00 h do 22,00 h,

e) Prevádzková doba - čas predaja a čas poskytovania služieb v prevádzkarni,
f) Nočný kľud - čas od 22,00 h do 06,00 h . Ide o časový úsek vyhradený pre
zabezpečenie zdravého a nerušeného nočného pokoja a odpočinku obyvateľov obce, v
záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských
vzťahov,
g) Rušenie nočného pokoja - šírenie nadmerného hluku a vibrácii v nočnom čase.
h) Exteriérovým sedením - sezónne rozšírenie odbytovej plochy zariadení
reštauračného, kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru pred a vo
dvore prevádzkarne,
i) Susediacimi nehnuteľnosťami - susediace pozemky a stavby na nich, t. j. pozemky,
ktoré majú spoločnú hranicu s pozemkom, na ktorom sa nachádza prevádzkareň a
stavby na týchto pozemkoch,
j) Susediaca stavba - stavba na takom pozemku, ktorý nemá spoločnú hranicu s
pozemkom, na ktorom sa nachádza prevádzkareň, ale jej užívanie môže byť
prevádzkou dotknuté,
k) Hudobná produkcia - hudba, určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku,
reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živa hudba alebo
koncertné vystúpenie, spev a pod.,
l) Uzavretá spoločnosť - skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene zdržuje na
základe pozvania alebo so súhlasom prevádzkovateľa; tieto osoby sú individuálne
určené a sú účastní akcie, ktorá nie je verejnosti prístupná (rodinné oslavy, svadby,
firemné akcie, výročné konferencie, školské akcie a pod.),
m) Prísluchová hudba - hudba reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými
prístrojmi, hudba určená na počúvanie,
n) Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý
zvuk, ktorý spôsobuje porušenie povinností a limitov stanovených osobitným
predpisom.
o) Organizátor je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zabezpečuje kultúrnospoločenské podujatie.
Článok 3
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. V rámci podmienok zabezpečenia zásobovania a poskytovania služieb obyvateľom obce
Dojč sa určuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb nasledovne:
a) prevádzkarniam a maloobchodným predajniam tovaru v časovom rozmedzí od 06.00
hod. do 22.00 hod.,
b) prevádzkarniam poskytujúcim služby v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 22,00
hod.,
c) prevádzkarniam poskytujúcim pohostinné služby na území obce v časovom rozmedzí
od 06.00 hod. do 22.00 hod.,

d) v piatok a v sobotu v prípade, že prevádzka má zabezpečenú hlukotesnú izoláciu a
zabezpečí nočný pokoj v okolí prevádzkarne poskytujúcej pohostinské služby na
území obce v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 24,00 hod.,
e) v deň konania akcie s uzavretou spoločnosťou v prípade, že prevádzka ma zabezpečenú
hlukotesnú izoláciu a zabezpečí nočný pokoj,
f) prevádzkarniam poskytujúcim pohostinské služby formou sezónneho exteriérového
posedenia na verejnom priestranstve, alebo na súkromnom pozemku (terasy) za
podmienok, že prevádzkovateľ neprekročí najvyššie hodnoty hluku pre deň, večer a
noc v časovom rozmedzí od 07,00 hod. do 22,00 hod.
2. V prípade konania hudobnej produkcie, spoločenského podujatia je prevádzkovateľ
povinný písomne najneskôr 7 dní pred konaním podujatia oznámiť prostredníctvom
podateľne Obecného úradu v Dojči miesto, dátum, čas a formu konania hudobnej
produkcie, spoločenského podujatia a kontaktnú osobu, ktorá je zodpovedná za
organizáciu podujatia, jej adresu a telefónne číslo.
Článok 4
Povinnosti prevádzkovateľa obchodu a služieb
1. Fyzické osoby oprávnene na podnikanie a právnické osoby (ďalej len "podnikateľ") si
sami určia čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne v súlade s ustanoveniami
tohto nariadenia a takto určený čas sú povinné dodržiavať.
2. V záujme náležitej všeobecnej informovanosti a evidenčného prehľadu podnikateľov na
území obce, čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne je podnikateľ povinný
písomne oznámiť obci prostredníctvom Obecného úradu v Dojči najneskôr 5 dní pred
začatím činnosti prevádzkarne, ktorý musí byť rozvrhnutý v súlade s čl. 3 tohto
nariadenia. Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:
a) Obchodné meno, presne označenie podnikateľa,
b) IČO,
c) sídlo (právnická osoba), bydlisko (fyzická osoba oprávnená na podnikanie),
d) názov a adresu prevádzkarne,
e) čas predaja alebo prevádzkový čas s vyznačením prestávok,
f) predmet podnikateľskej činnosti a sortimentne zameranie v prevádzkarni,
g) fotok6piu osvedčenia o podnikaní, fotokópiu listu vlastníctva alebo nájomnej
zmluvy.
3. Ak je oznámenie prevádzkového času prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto
nariadenia, obec Dojč túto skutočnosť písomne oznámi prevádzkovateľovi.
4. Ak oznámenie prevádzkového času prevádzkarne nespĺňa ustanovenia tohto nariadenia,
obec Dojč písomne upozorní prevádzkovateľa, že pre jeho prevádzku je určený čas
nariadenia iný, pričom nesúlad ním určeného prevádzkového času je obec oprávnená
riešiť v správnom konaní. Zároveň ho obec oboznámi s podmienkami, ktoré musí
nevyhnutne splniť pre určenie prevádzkového času podľa tohto nariadenia.
5. Podnikateľ je povinný označiť svoju prevádzkareň na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
údajmi a to :

a) obchodné meno a sídlo,
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide a ubytovacie zariadenie.
6. V prípade, že v prevádzkarni bude uzavretá spoločnosť, je prevádzkovateľ povinný vchod
prevádzkarne označiť nápisom "uzavretá spoločnosť".
7. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný na mieste, kde je uvedená
prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne a to najneskôr 24
hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude
uzavretá dlhšie ako jeden deň.
8. Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne informovať najneskôr 7 dní pre
zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená
prevádzková doba o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, kde
môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu a dátum zrušenia prevádzkarne.
Prevádzkovateľ o tom zároveň písomne informuje obec Dojč prostredníctvom obecného
úradu. Obec Dojč je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.
9. Prevádzkovateľ je povinný:
a) zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bol dodržiavaný prevádzkový čas podľa tohto
nariadenia,
b) v prípade otvorenej prevádzkarne po 22,00 h zabezpečiť, aby nedochádzalo k rušeniu
nočného času a verejného poriadku a hluk zo zariadení a hudobnej produkcie neprekročil
najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory,
c) prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po určenej prevádzkovej dobe
nezdržiavali v prevádzkarni,
d) umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za účelom vykonania kontroly
dodržiavania oznámenej prevádzkovej doby danej prevádzkarne.
Článok 5
Povinnosti organizátora kultúrno-spoločenského podujatia uskutočňovaného
v exteriéri obce alebo na verejnom priestranstve obce
1. Kultúrno-spoločenské podujatia sa uskutočňujú v exteriéri obce alebo na verejnom
priestranstve obce:
a) v pondelok až štvrtok najdlhšie do 22,00 h,
b) v piatok a v sobotu najdlhšie do 03,00 h a
c) v nedeľu najdlhšie do 24,00 h.
Po uplynutí povoleného času organizátor je povinný zabezpečiť dodržiavanie nočného
kľudu.
2. Organizátor najneskôr v deň zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči doručí
žiadosť o povolenie uskutočniť kultúrno-spoločenské podujatie v exteriéri obce alebo
na verejnom priestranstve obce.

3. Žiadosť o povolenie uskutočniť kultúrno-spoločenské podujatie v exteriéri obce alebo
na verejnom priestranstve obce obsahuje:
a) meno a priezvisko organizátora,
b) sídlo (právnickej osoby), bydlisko (fyzickej osoby),
c) názov podujatia,
d) dátum, čas, miesto konania a dĺžka trvania kultúrno-spoločenského podujatia,
e) určenie zodpovednej osoby.
4. Organizátor zabezpečí vyčistenie exteriéru obce alebo verejného priestranstva obce na
ktorom sa konalo kultúrno-spoločenské podujatie do 24 h od skončenia podujatia.
V prípade nedodržania tohto ustanovenia, sa môže stať, že organizátorovi
v budúcnosti povolené užívanie exteriéru obce alebo verejného priestranstva obce na
organizovanie kultúrno-spoločenského podujatia.

1.
2.

3.

4.
5.

1.

2.

Článok 6
Kontrola a sankcie
Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva obec Dojč prostredníctvom
hlavného kontrolóra obce alebo povereného zamestnanca Obecného úradu.
Porušenie ustanovení tohto nariadenia je priestupkom podľa § 46 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za zistený priestupok je
oprávnená Obec Dojč ukladať a vyberať pokuty v blokom konaní.
Pri zistení porušenia ustanovení tohto nariadenia, môže obec uložiť právnickej osobe
alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo organizátorovi pokutu podľa §13
ods. 9 písmeno a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov až do výšky 6.638,- eur.
Pri ukladaní pokút sa prihliada najme na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky
protiprávneho konania.
Pokuty sú príjmom obce Dojč.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dojč o usmerňovaní obchodnej činnosti
na území obce Dojč č. 3/2009 schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Dojči č.
5/2009 - OZ z 12. februára 2009.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dojč č. 2/2017 bolo schválené uznesením ObZ
v Dojči zo dňa 16.02.2017 a účinnosť nadobúda 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej
tabuli Obce Dojč

PaedDr. Slavomíra Melišová, v.r.
starostka obce
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