Všeobecne záväzné nariadenie obce Kopčany
č. 4/2020
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb v obci Kopčany

Vyvesené dňa 24.04.2020 pred konaním Obecného zastupiteľstva

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.06. 2020

Schválené: 13.05.2020
Vyvesené: 18.05.2020

Účinné: 01.06.2020
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4/2020
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Kopčany
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb v obci Kopčany
Obecné zastupiteľstvo Kopčany podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona v
spojení s ustanovením § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, sa vydáva toto všeobecne záväznom
nariadenie.
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje
pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkach na
území obce Kopčany, okrem prevádzkového času trhových miest.
§2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
(1) časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb časovo
obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa v prevádzke obchodu a
služieb vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby konečným
spotrebiteľom,
(2) obchodnou činnosťou najmä kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)1) a pohostinská činnosť,
(3) službou najmä poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a
tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb 2) ako aj iné služby
materiálnej a nemateriálnej povahy,
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(4) pohostinskou činnosťou najmä príprava jedál a nápojov, ak sa
podávajú na priamu konzumáciu na mieste3),
(5) rýchlym občerstvením predaj jedál a nápojov na priamu konzumáciu4),
(6) podnikateľom:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri5),
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia6),
c) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov7),
(7) Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje
živnosť,7a) resp. uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť7b),
(8) prevádzkovateľom prevádzkovateľ prevádzky obchodu a služieb,
(9) exteriérovým sedením externé rozšírenie prevádzky patriace k
prevádzke (terasa),
(10) herňou miestnosť alebo súbor miestností v znení § 2 pism. u) zákona
č. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(11) hudobnou produkciou hudba reprodukovaná technickým zariadením
alebo akustickým prístrojom, „živá hudba“.

§3
Pravidlá času predaja v obchode
(1) Čas predaja prevádzok s obchodnou činnosťou (ďalej len
„prevádzkový čas v obchode“) sa pre účely tohto nariadenia člení na jednotlivé
kategórie a určuje sa nasledovne:
I. kategória - prevádzky s potravinárskym, priemyselným alebo
spotrebným tovarom:
1. prevádzky v bytových budovách8) (napr. bytový dom, rodinný dom):
Pondelok - Nedeľa od 06.00 hod. do 22.00 hod.
2. prevádzky v nebytových budovách9) :
Pondelok - Nedeľa od 06.00 hod. do 22.00 hod.
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II. kategória - prevádzky s pohostinskou činnosťou:
1. prevádzky v bytových budovách:
Pondelok - Piatok od 07.00 hod. do 22.00 hod.
Sobota - Nedeľa od 08.00 hod. do 22.00 hod.
2. prevádzky v nebytových budovách:
Pondelok - Nedeľa od 08.00 hod. do 24.00 hod.
3. prevádzky s pohostinskou činnosťou v ubytovacích zariadeniach10), okrem
prevádzok so samostatným vchodom z ulice:
Pondelok - Nedeľa od 00.00 hod. do 24.00 hod.
IV. kategória - prevádzky s predajom tovaru periodickej a neperiodickej
tlače a tlačovín, vrátane tabakových výrobkov:
1. prevádzky v bytových budovách:
Pondelok - Sobota od 05.00 hod. do 20.00 hod.
Nedeľa od 08.00 hod. do 20.00 hod.
2. prevádzky v nebytových budovách:
Pondelok - Sobota od 05.00 hod. do 22.00 hod.
Nedeľa od 08.00 hod. do 20.00 hod.
(2) Pri zmiešaných typoch prevádzky z hľadiska poskytovaného druhu
obchodnej činnosti sa prevádzkový čas v obchode určuje podľa prevládajúceho
druhu obchodnej činnosti v prevádzke.
(3) V prípade nejasnosti, resp. nemožnosti jednoznačného zaradenia
prevádzky do niektorej z uvedených kategórií sa prevádzkový čas v obchode
určuje v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 08.00 hod. do 22.00 hod.
§4
Pravidlá času prevádzok služieb
(1) Čas prevádzok služieb (ďalej len „prevádzkový čas služieb“) sa pre
účely tohto nariadenia člení na jednotlivé kategórie a určuje sa nasledovne:
I. kategória - služby (napr. kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra,
pedikúra, krajčírstvo, sklenárstvo, čalúnnictvo, stávková kancelária, cestovná
kancelária, opravovňa okrem autoopravovne, odťahové služby, čistiareň a
práčovňa odevov, požičovňa, masérske služby, školenia, kurzy, semináre, ):
1. prevádzky služieb, ktoré sa nachádzajú v bytových budovách:
Pondelok - Nedeľa od 07.00 hod. do 22.00 hod.
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2. prevádzky služieb v nebytových budovách:
Pondelok - Nedeľa od 06.00 hod. do 24.00 hod.
II. kategória - servis, oprava, údržba a čistenie motorových vozidiel
Pondelok - Nedeľa od 07.00 hod. do 22.00 hod.
III. kategória - ubytovacie zariadenia (napr. hotely, penzióny, ubytovne,
motely):
Pondelok - Nedeľa od 00.00 hod. do 24.00 hod.
IV. kategória - herne, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry:
Pondelok - Nedeľa od 09.00 hod. do 24.00 hod.
V prípade, že sa prevádzka herne nachádza v objekte uvedenom v § 3, II.
tohto nariadenia, prevádzkový čas takejto prevádzky sa riadi prevádzkovým
časom objektu.
V. kategória - prevádzky športovo-zábavno-oddychového zamerania:
1. prevádzky, ktoré sa nachádzajú v bytových budovách:
Pondelok - Nedeľa od 08.00 hod. do 22.00 hod.
2. ostatné prevádzky:
Nedeľa - Štvrtok od 06.00 hod. do 24.00 hod.
Piatok - Sobota od 06.00 hod. do 02.00 hod.
VI. kategória - prevádzky s hudobnou produkciou, v ktorých sa organizujú
koncerty, tanečné zábavy, plesy, diskotéky:
1. prevádzky v bytových budovách:
Nedeľa - Štvrtok od 08.00 hod. do 22.00 hod.
Piatok - Sobota od 08.00 hod. do 24.00 hod.
2. prevádzky v nebytových budovách:
Nedeľa - Štvrtok od 08.00 hod. do 24.00 hod.
Piatok - Sobota od 08.00 hod. do 04.00 hod.
3. V prevádzkarňach služieb v rámci akcií pre uzavretú spoločnosť (svadby,
firemné večierky, plesy a pod.) sa určuje prevádzkový čas od 06.00 hod.
maximálne do 24.00 hod., okrem nasledujúcich prípadov, kedy je prevádzkový
čas od 06.00 hod. maximálne do 04:00 hod. nasledujúceho dňa.
7. Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania
neverejnej - uzavretej spoločenskej akcie, ohlási prevádzkovateľ prevádzkarne
obecnému úradu najneskôr tri pracovné dní pred konaním akcie.
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VII. kategória - lekárne:
Pondelok - Nedeľa od 00.00 hod. do 24.00 hod.
VIII. kategória - čerpacie stanice pohonných hmôt, prevádzok s predajom
tovaru periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín, vrátane tabakových
výrobkov:
Pondelok - Nedeľa od 00.00 hod. do 24.00 hod.
IX. kategória - predajné stánky s poskytovaním rýchleho občerstvenia:
Pondelok - Nedeľa od 06.00 hod. do 23.00 hod.
(2) Pri zmiešaných typoch prevádzky z hľadiska druhu poskytovaných
služieb sa prevádzkový čas služieb určuje podľa prevládajúceho druhu
poskytovanej služby v prevádzke.
(3) V prípade nejasnosti, resp. nemožnosti jednoznačného zaradenia
prevádzky do niektorej z uvedených kategórií sa prevádzkový čas takejto
prevádzky určuje v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 08.00 hod. do 22.00
hod.
§5
Prevádzkový čas exteriérových sedení
(1) Prevádzkový čas exteriérových sedení patriacich k prevádzkam:
Pondelok - Nedeľa od 08.00 hod. do 22.00 hod.
§6
Pravidlá času predaja dňa 31. decembra kalendárneho roku a deň počas
pracovného týždňa ak naň pripadne sviatok alebo deň pracovného pokoja
(1) V noci z 31. decembra na 1. januára je prevádzková doba všetkých
prevádzkarní, v ktorých sa uskutočňuje predaj a poskytujú sa služby, povolená
do 6.00 hod.
(2) Ak na niektorý deň počas pracovného týždňa pripadne sviatok alebo
deň pracovného pokoja11), je v deň bezprostredne predchádzajúci sviatku alebo
dňu pracovného pokoja stanovené rozpätie otváracej doby prevádzkarne ako v
piatok.
§7
Osobitné ustanovenia
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(1) Prevádzkovateľ je oprávnený určiť prevádzkový čas svojej prevádzky
len v rámci časového rozpätia určeného týmto nariadením.
(2) Prevádzkovateľ zabezpečí dodržiavanie prevádzkového času
určeného týmto nariadením, a aby sa po uplynutí prevádzkového času
nezdržiavali v prevádzke zákazníci.
(3) Prevádzkovateľ alebo ním určený zamestnanec zodpovedný za
prevádzkovanie prevádzky je povinný po uplynutí prevádzkového času
určeného pre prevádzku sprístupniť prevádzku osobám oprávneným vykonávať
kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia.
§8
Kontrolná činnosť a sankcie
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
• orgány obce
• poverení zamestnanci obce na základe písomného poverenia.
(2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie,
ktorá poruší toto VZN, obec uloží v súlade s § 27b ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov pokutu
do výšky 6 638,00 €.
§9
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej
tabuli obce Kopčany na pripomienkovanie občanom od 24.04.2020
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Kopčanoch dňa 13.05.2020, uznesením č. 15/2020.
(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Kopčanoch.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.06.2020
(5) Dňom vykonateľnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší
všeobecne záväzné nariadenie obce Kopčany, č. 6/2019 ktorým sa určujú
pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Kopčany.
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Vyvesené: 18.05.2020
Schválené: 13.05.2020
Účinné: 01.06.2020
Ing. Dušan Dubecký
starosta
____________________
1) § 33 písm. a) a § 34 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov
2) § 43 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
3) § 38 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov
4) § 38 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov
5) § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
6) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
7) Napr. zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších
predpisov, zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
7a) § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov
7b) § 7 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
8) § 43b a § 43c ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
9) § 43c zákona č. 50/1976 Zb.
10) Vyhláška č. 277/2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie
zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried
11) § 1 a 2 zákona č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a
pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
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