Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území
obce Gerlachov
Obec Gerlachov na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a podľa § 4 ods. 5 písmeno a) bod 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Gerlachov.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Gerlachov
2. Toto VZN sa vzťahuje na všetky fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby
(ďalej len podnikateľ), ktoré prevádzkujú na území obce prevádzkarne obchodu a služieb.
Článok 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) prevádzkarňou je priestor v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť spočívajúca
v predaji 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) podnikateľom
1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
3. osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov,
c) prevádzkovateľom prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom alebo poskytnutím služieb,
d) prevádzkovou dobou je časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej je
prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju obchodnej komodity alebo
poskytovaniu služieb.
Článok 3
Prevádzková doba
1. Prevádzková doba prevádzkarní obchodu sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa v časovom
rozmedzí od 6.00 hod. do 22.00 hod.

2. Prevádzková doba prevádzkarní pohostinských služieb sa určuje v dňoch pondelok až
nedeľa v časovom rozmedzí od 6.00 hod. do 22.00 hod.
3. Prevádzková doba prevádzkarní iných ako pohostinských služieb a služieb poskytujúcich
prechodné ubytovanie sa určuje v dňoch pondelok až sobota od 6.00 hod. do 22.00 hod.
4. Prevádzková doba podľa odseku 2 sa vzťahuje aj na prevádzkovanie letnej terasy pri tejto
prevádzkarní.
5. Prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich pohostinské služby v rámci akcií pre
uzavretú spoločnosť je časovo neobmedzená. Pričom nesmie dochádzať k rušeniu nočného
kľudu hlasitou reprodukciou hudby resp. inou činnosťou prevádzky, za čo zodpovedá
prevádzkovateľ prevádzky a súčasne nesmie dochádzať ani k rušeniu nočného kľudu na
okolitých verejných priestranstvách za čo zodpovedajú účastníci uzavretého spoločenského
podujatia.
6. Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania je
časovo neobmedzená.
7. Prevádzková doba prevádzkarní obchodu, prevádzkarní pohostinských služieb
a prevádzkarní poskytujúcich služby prechodného ubytovania na území obce počas celého
dňa 31.12. a 1.1. príslušného kalendárneho roka je neobmedzená.
Článok 4
Záverečné ustanovenie
1. Návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a webovom
sídle obce dňa 25.2.2019 a zvesený dňa 13.3.2019.
2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Gerlachov dňa 13.03.2019
uznesením č. 5/2019.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.04.2019.
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