Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čataj
č. 7/2013 zo dňa 30.04.2013
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Obecné zastupiteľstvo Obce Čataj v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
sa na svojom zasadnutí uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidlá času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Čataj.

§2
Základné pojmy
Na účely toho nariadenia :
1) Prevádzková doba je čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb, teda časovo
obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj tovaru a poskytujú
služby konečným spotrebiteľom.
2) Nočný čas je časový úsek dňa od 22,00 hod. do 06,00 hodiny nasledujúceho dňa. Ide
o časový úsek dňa na zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku
obyvateľov Obce Čataj a na ochranu pred obťažovaním obyvateľov hlukom
a vibráciami.
3) Hluk je rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk,
ktorý spôsobuje porušenie povinností a limitov stanovených osobitným predpisom.
4) Vibráciami sú mechanické kmitania, chvenia a otrasy prenášajúce sa na osoby, byty,
domy, ktorými sa spôsobuje porušenie povinností a limitov stanovených osobitným
predpisom.
5) Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká
na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká podľa osobitných
predpisov a fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu zapísaná
v evidencii podľa osobitného predpisu.
6) Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť,
na ktorý bolo vydané príslušným stavebným úradom právoplatné rozhodnutie o účele
využívania na maloobchod a služby.
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7) Uzavretou spoločnosťou je skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni zdržiava
so súhlasom oprávnenej osoby.
§3
Všeobecná prevádzková doba obchodných prevádzkarní a prevádzkarní služieb
a výnimky z tejto doby

1) V obchodných prevádzkarniach sa prevádzková doba určuje nasledovne :
pondelok až nedeľa od 6,00 hod. do 21,00 hod.
2) V prevádzkarniach služieb sa prevádzková doba určuje nasledovne :
pondelok až nedeľa od 8,00 hod. do 22,00 hod.

§4
Pravidlá prevádzkovania obchodných činností a služieb
1) Podnikateľ pred zahájením činnosti prevádzkarne je povinný oznámiť Obci Čataj
aspoň 30 dní vopred dátum zahájenia činnosti prevádzkarne, prevádzkovú dobu
a konkretizáciu predmetu činnosti podnikania.
2) Podnikateľ je povinný označiť prevádzkareň zvonka objektu na vhodnom
a viditeľnom mieste údajmi : obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za činnosť prevádzkarne, prevádzkovú dobu pre spotrebiteľov,
kategóriu, skupinu a triedu u pohostinských prevádzkarní a v prípade výnimky
zo všeobecnej prevádzkovej doby listinu preukazujúcu udelenie tejto výnimky
starostom obce.
3) Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bola dodržiavaná
prevádzková doba, aby spotrebitelia po ukončení prevádzkovej doby sa
nezdržiavali v prevádzkarni, aby nedochádzalo k rušeniu verejného poriadku
a nočnej doby priamym dôsledkom činnosti prevádzkarne, najmä hlukom,
prachom, popolčekom zápachom, vibráciami a neprimeraným hlasným alebo
hlasovým zvukovým prejavom nad hodnoty prípustné právnymi predpismi.
4) Pri dočasnom uzatvorení prevádzkarne, ktoré bude dlhšie ako 1 deň, je podnikateľ
povinný na viditeľnom mieste označiť začiatok a koniec prerušenia prevádzky
najneskôr 24 hodín pred dočasným uzatvorením prevádzkarne.
5) Zmenu prevádzkovej doby je podnikateľ povinný oznámiť Obci Čataj písomne
vopred aspoň 15 dní pred zmenou.
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§5
Jednorazové predĺženie času prevádzkovej doby

Verejné kultúrne podujatia pre individuálne neurčených návštevníkov – koncerty,
hudobné a tanečné produkcie, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej
zábavy, sa môžu uskutočniť len v rámci všeobecného prevádzkového času
stanoveného Obcou Čataj s týmito výnimkami : akcie organizované Obcou Čataj
alebo pod záštitou Obce Čataj v čase od 18,00 hod. do 04,00 hod.

§6
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na území
Obce Čataj vykonávajú : poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Čataj v súlade so
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, poverení
pracovníci Obecného úradu Čataj.

§7
Sankcie
1) Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia môže byť postihnuté ako
priestupok podľa zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
a tiež ako porušenie tohto nariadenia v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
2) Starosta obce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
uložiť pokutu do 6.638,00 €, ak poruší toto nariadenie v zmysle ustanovenia § 13 ods. 9
písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§8
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Čataj sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Čataji dňa 29.05.2013 uznesením č. 36-5/A-OZ/2013.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
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nariadenie obce Čataj č.1/2012 o prevádzkach v obci Čataj.
§9
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15.06.2013.

Jozef Čič
starosta obce
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Dodatok č. 1/2016
Všeobecného záväzného nariadenia Obce Čataj č. 7/2013
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
o zo dňa 27.09.2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Čataj v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa na
svojom zasadnutí uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení na tomto dodatku
Všeobecného záväzného nariadenia ( ďalej len VZN ), ktoré sa mení a dopĺňa takto :

RUŠÍ SA
§2
Základné pojmy
Na účely toho nariadenia :
2) Nočný čas je časový úsek dňa od 22,00 hod. do 06,00 hodiny nasledujúceho dňa. Ide
o časový úsek dňa na zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku
obyvateľov Obce Čataj a na ochranu pred obťažovaním obyvateľov hlukom
a vibráciami.
3) Hluk je rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk,
ktorý spôsobuje porušenie povinností a limitov stanovených osobitným predpisom.
4) Vibráciami sú mechanické kmitania, chvenia a otrasy prenášajúce sa na osoby, byty,
domy, ktorými sa spôsobuje porušenie povinností a limitov stanovených osobitným
predpisom.

§4
Pravidlá prevádzkovania obchodných činností a služieb
2) Podnikateľ je povinný označiť prevádzkareň zvonka objektu na vhodnom a viditeľnom
mieste údajmi : obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko osoby zodpovednej za
činnosť prevádzkarne, prevádzkovú dobu pre spotrebiteľov, kategóriu, skupinu
a triedu u pohostinských prevádzkarní a v prípade výnimky zo všeobecnej
prevádzkovej doby listinu preukazujúcu udelenie tejto výnimky starostom obce.
3) Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bola dodržiavaná
prevádzková doba, aby spotrebitelia po ukončení prevádzkovej doby sa nezdržiavali
v prevádzkarni, aby nedochádzalo k rušeniu verejného poriadku a nočnej doby
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priamym dôsledkom činnosti prevádzkarne, najmä hlukom, prachom, popolčekom
zápachom, vibráciami a neprimeraným hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom
nad hodnoty prípustné právnymi predpismi.
4) Pri dočasnom uzatvorení prevádzkarne, ktoré bude dlhšie ako 1 deň, je podnikateľ
povinný na viditeľnom mieste označiť začiatok a koniec prerušenia prevádzky
najneskôr 24 hodín pred dočasným uzatvorením prevádzkarne.

§6
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na
území Obce Čataj vykonávajú : poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Čataj
v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
poverení pracovníci Obecného úradu Čataj.

§7
Sankcie
2) Starosta obce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
uložiť pokutu do 6.638,00 €, ak poruší toto nariadenie v zmysle ustanovenia § 13 ods.
9 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1/2016 VZN č.7/2013 o určení miesta a času predaja v obchode a času
prevádzky služieb bol schválený OZ dňa 27.09.2016 uznesením č. 84-8/A-OZ/2016.
2. Dodatok bol vyvesený na úradnej tabuli od 28. 09.2016 do 13.10.2016.
3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom 14. 10.2016.

Marta Tušová
starostka obce
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