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Všeobecne záväzné nariadenie obce Ruská Poruba
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Ruská Poruba
č. 2/2022
Obec Ruská Poruba na základe ustanovenia § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 5 písm. a) bod 3.
a v súlade s § 4 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v y d á v a toto

všeobecne záväzné nariadenie obce Ruská Poruba č.2/2022
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Ruská Poruba

Článok 1 Úvodné ustanovenia
1. Čas predaja v prevádzkach určuje, prípadne mení v súlade s miestnymi a regionálnymi
záujmami tak, aby obyvatelia mali možnosť obstarať si nákupy a služby v mimo
pracovnom čase, a aby podnikatelia – právnické a fyzické osoby uspokojovali ich
potreby na území obce.
Čas predaja pritom musí vychádzať z toho, aby boli v maximálnej miere
uspokojované potreby obyvateľov, ale aj oprávnené požiadavky podnikateľských
subjektov.
2. Výrobky sa môžu predávať výhradne v určenom čase predaja.
Po celý čas predaja musí byť prevádzka a všetky jej časti otvorené a všetci obyvatelia,
ktorí v čase predaja do prevádzky vošli, musia byť obslúžení.
3. Predávajúci je povinný na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzky vyvesiť
prevádzkovú dobu pre spotrebiteľov.

Článok 2 Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb
1. Každý, kto chce vykonávať obchodnú činnosť a poskytovať služby na území obce
Ruská Poruba je povinný aspoň 5 dní pred otvorením prevádzky navrhnúť čas predaja.
Žiadosť je potrebné adresovať Obecnému úradu v Ruskej Porube a musí obsahovať
najmä:
- Presné označenie podnikateľského subjektu,
- Sídlo podnikateľského subjektu,
- Sídlo prevádzky, kde sa žiada o určenie prevádzkového času, - Návrh prevádzkového času (aj s vyznačením prestávok).
2. Na základe tejto žiadosti určí obec čas predaja tak, aby zodpovedal miestnym
podmienkam, platným predpisom a tomuto všeobecne záväznému nariadeniu.

3.
4.

5.

6.

Zároveň obec upovedomí podnikateľský subjekt, že nemôže svojvoľne, bez
písomného súhlasu, čas predaja meniť.
V prípade reštauračných a pohostinských zariadení na území obce môže byť
prevádzková doba stanovená skúšobne na dobu jedného mesiaca, v rámci ktorých
budú sledované oprávnené sťažnosti na činnosť takýchto zariadení.
Takéto povolenie musí podnikateľský subjekt (prevádzkovateľ) vyvesiť na viditeľnom
mieste prevádzky.
Pokiaľ podnikateľský subjekt nepredloží na obecný úrad žiadosť s požadovanými
náležitosťami, prípadne predloží návrh, ktorý nemožno akceptovať, určí mu
prevádzkový čas v súlade s čl. 1 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Zmenu času predaja môže uskutočniť prevádzkovateľ so súhlasom obce a na základe
žiadosti.
Prevádzkovateľ v žiadosti odôvodní požiadavku na zmenu času predaja, až po
obdŕžaní písomného súhlasu ho môže zmeniť.
Už určený čas predaja v prevádzke možno meniť, prípadne upravovať aj bez podnetu
prevádzkovateľa, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v čl. 1 ods. 1 tohto všeobecne
záväzného nariadenia.

Článok 3 Prechodné uzavretie prevádzky
1. Prechodne sa môže prevádzka uzatvoriť na čas nevyhnutne potrebný len v prípade:
a) vykonávania inventarizácie,
b) živelnej udalosti,
c) havarijného stavu prevádzky alebo jej zariadenia,
d) adaptácie či inej úpravy prevádzky alebo jej zariadenia,
e) smrti pracovníka alebo poskytnutia pracovného voľna v súvislosti s náhlym
ochorením alebo úrazom rodinného príslušníka pracovníka prevádzky, kde je len
jedna pracovná sila alebo v súvislosti so zabezpečením pohrebu pri úmrtí
rodinného príslušníka pracovníka prevádzky.
V týchto prípadoch nie je potrebný súhlas obce na uzavretie prevádzky.
Ak vo vyššie uvedených prípadoch trvá prechodné uzatvorenie viac ako jeden deň,
musí sa na Obecný úrad v Ruskej Porube neodkladne písomne oznámiť dôvod a
trvanie prechodného uzatvorenia.
2. Vo všetkých ostatných prípadoch prevádzkovateľ zariadenia obchodu a služieb je
povinný prerokovať prechodné uzavretie prevádzky na Obecnom úrade v Ruskej
Porube.
3. Každé prechodné uzavretie prevádzky je podnikateľský subjekt (prevádzkovateľ)
povinný oznámiť vyvesením oznamu na vhodnom a trvale viditeľnom mieste s
uvedením:
- doby trvania prechodného uzatvorenia prevádzky a dôvodu prechodného
uzatvorenia,
- dňa prípadne hodiny, kedy bude prevádzka funkčná.
Zároveň je podnikateľský subjekt povinný na trvale viditeľnom mieste umiestniť
rozhodnutie, súhlas obce s prechodným uzavretím prevádzky.
4. Definitívne ukončenie činnosti prevádzky alebo jej premiestnenie je povinný
podnikateľský subjekt oznámiť pred dňom ukončenia, resp. premiestnenia.

Pri premiestnení prevádzky platia predchádzajúce ustanovenia obdobne ako pri
ukončení a zriaďovaní prevádzky.

Článok 4 Stanovenie prevádzkovej doby vybraných zariadení
1. U pivární, pohostinstiev a im na roveň postavených zariadení, poskytujúcich
alkoholické nápoje a pivo k priamej konzumácii vo vlastných priestoroch je možné
povoliť prevádzkovú dobu najdlhšie do 22.00 hod.
2. U kaviarní, barov, reštaurácií, herní a im na roveň postavených zariadení,
poskytujúcich popri inej činnosti aj predaj alkoholických nápojov vo vlastných
priestoroch k priamej konzumácii je možné povoliť prevádzkovú dobu najdlhšie do
2.00 hod.
3. Prevádzky poskytujúce mimo iných činností aj predaj balených alkoholických nápojov
a piva, pričom konzumácia v ich priestoroch nie je povolená, musia ukončiť predaj
alkoholických nápojov a piva najneskôr do 21.00 hod.
4. O zaradení prevádzky do vyššie uvedených kategórií rozhoduje starosta obce v súlade
s vydaným živnostenským oprávnením, príp. s výpisom z obchodného registra.

Článok 5 Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Ruskej Porube.
2. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Porube dňa 15.03.2022
, uznesením č. 14/2022.
.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.05.2022

Jaroslav Moroz
starosta obce Ruská Poruba

