Obecné zastupiteľstvo obce Brezovici v zmysle § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 v súlade s § 4 ods.3
písm. i) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov vydáva:

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BREZOVICA
č. 1/2022
o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky
služieb na území obce Brezovica

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom nariadenia je všeobecná úprava času predaja v obchodoch a čas prevádzky
služieb pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkarňach podnikateľov (§2 ods.1
zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), vykonávajúcich
podnikateľskú činnosť na území obce Brezovica (ďalej len prevádzkovateľ).
2. Prevádzkarňou sa podľa tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje
podnikateľská činnosť.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje:
- na celé katastrálne územie obce,
- na všetky právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie, majúce na
území obce svoje sídlo alebo svoju prevádzku, pobočku a pod., resp. vykonávajúce na
území obce svoju činnosť.
2. Pôsobnosť jednotlivých ustanovení môže byť obmedzená, čo príslušné ustanovenie
tohto všeobecne záväzného nariadenia presne špecifikuje.

Článok 3
Stanovenie času predaja a času prevádzky služieb
1. Všeobecný čas predaja a všeobecný čas prevádzky služieb v prevádzkarňach obchodu
a služieb sa stanovuje od 6.00 hod. do 22.00 hod.
V rámci tohto času si podnikateľský subjekt stanoví prevádzkový čas pre každú
prevádzkareň.
2. Prevádzkarne, ktorých činnosť je spojená s vyššou hlučnosťou, sa v nedeľu, počas
štátnych sviatkov a prikázaných cirkevných sviatkov neprevádzkujú.
3. Čas predaja alebo čas prevádzky služieb je prevádzkovateľ povinný mať v písomnej
forme uverejnený na svojej prevádzke a počas činnosti ho dôkladne dodržiavať.

4. Prevádzkovateľ môže prevádzkareň v čase určenom podľa článku 3 ods.1 tohto
nariadenia v obci prevádzkovať bez obmedzenia, ak k takémuto obmedzeniu nedôjde
z dôvodu uvedeného v ods. 2 alebo v ods. 6.
5. V čase mimo času určeného v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia môže prevádzkovateľ
poskytovať služby alebo uskutočňovať predaj len na základe osobitného povolenia.
O povolenie je potrebné požiadať písomne minimálne 3 pracovné dni pred otvorením
prevádzkarne. V žiadosti je potrebné uviesť odôvodnenie a vyhlásenie o tom, že
žiadateľ je schopný garantovať nerušenie nočného kľudu pri predĺženej prevádzke.
Osobitné povolenie vydáva starosta obce.
6. Ak vplyvom činnosti prevádzkarne dochádza k porušovaniu verejného poriadku,
poškodzovaniu životného prostredia a pod., obec môže čas predaja alebo poskytovania
služby dočasne obmedziť.
7. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný na mieste, kde je
uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia, a to najneskôr 24 hodín
pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá
dlhšie ako jeden deň.
Článok 4
Sankcie
1. Pri porušení tohto VZN obec uloží prevádzkovateľovi pokutu do výšky 6 638,- eur.

Článok 5
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie
vyvesením na úradnej tabuli, na CUET a internetovej stránke obce Brezovica dňa
12. 08. 2022.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa
02. 09. 2022 uznesením č. 2.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce,
na CUET a na internetovej stránke obce Brezovica dňa 05. 09. 2022.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 10. 2022.
5. Čas predaja a čas prevádzky prevádzkarní prevádzkovanými v čase pred účinnosťou
tohto nariadenia je prevádzkovateľ povinný uviesť do súladu s týmto nariadením
najneskôr do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia.

Marián Ujmiak
starosta obce
Vyvesené dňa: 05. 09. 2022
Zvesené dňa: .....................

