Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kolárovice
č. 1/2002
zo dňa 11. októbra 2002
o podmienkach podnikania na území obce Kolárovice
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g zák. 369/90 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva pre výkon samosprávy obce Kolárovice podľa
§ 4 ods. 3 písm. d/, h/, m/ Zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov toto
všeobecné záväzné nariadenie
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky podnikateľskej /živnostenskej/
činnosti na území Obce Kolárovice.
Obec Kolárovice:
a/ usmerňuje podnikateľskú činnosť fyzických a právnických osôb v súlade s ochranou
životného prostredia, koncepciou rozvoja jednotlivých oblastí života obce a potrebami
obyvateľov
b/ v spolupráci s podnikateľskými subjektami:
- sleduje a hodnotí úroveň uspokojovania potrieb obyvateľov
- vytvára podmienky a vykonáva opatrenia na zabezpečenie riadneho a plynulého
zásobovania obyvateľov a poskytovania služieb.
Čl. II.
Umiestnenie prevádzkárne
1. Na území Obce Kolárovice je možné umiestniť akúkoľvek prevádzkáreň len so súhlasom
obce, bez ohľadu na druh podnikania a čas jeho zahájenia.
2. Súhlas s umiestnením prevádzkárne sa vydáva na základe žiadosti podnikateľského
subjektu. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko /názov/ žiadateľa, jeho bydlisko
/sídlo/, obchodné meno, meno a priezvisko zodpovedného zástupcu a jeho bydlisko,
predmet podnikania, adresu prevádzkárne. Právnické osoby uvedú aj meno, priezvisko a
bydlisko štatutárneho orgánu a právnu forma K žiadosti je potrebné pripojiť:
- živnostenský list
- doklad o vlastníctve alebo nájomnú zmluvu
- doklad o zabezpečení likvidácie odpadu., vznikajúceho z činnosti prevádzkárne.
Ak ide o prevádzku, v ktorej sa manipuluje s potravinami., je potrebné ešte priložiť:
- rozhodnutie štátneho okresného hygienika
- vyjadrenie k prevádzke, zo Štátneho zdravotného ústavu spolu s protokolom o skúške
pitnej vody.
Žiadosť sa podáva na Obecnom úrade v Kolároviciach v termíne 7 dní pred otvorením
prevádzky.

3. Ak dôjde k zmene údajov, uvedených v žiadosti podľa ods. 2, a to aj po udelení súhlasu s
umiestnením prevádzkárne, je podnikateľský subjekt povinný zmenu oznámiť Obecnému
úradu Kolárovice do 30 daní od jej uskutočnenia.
4. Podnikateľský subjekt, ktorému bol vydaný súhlas s umiestnením prevádzkárne, je
povinný dodržiavať okrem všeobecne záväzných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na
činnosť prevádzkárne aj všeobecne záväzné nariadenia obce Kolárovice a bez
zbytočného odkladu oznámiť zrušenie prevádzkárne.
5. Pri nesplnení povinností, uvedených v či. 2 ods. 1-4 tohto nariadenia, môže byť súhlas s
umiestnením prevádzkárne zrušený.

Čl. 3
Obchodná a pohostinská činnosť
1. Okrem základných povinností podnikateľov, zakotvených v § 29 a 30 zák. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní a v či. 2 tohto nariadenia., sú podnikatelia, vykonávajúci
obchodnú činnosť na území obce povinní dodržiavať nasledovné povinnosti:
a/ v priestoroch prevádzkárne nie je bez predchádzajúceho súhlasu obce umiestňovať
vývesky, plagáty a oznámenia, ktoré nemajú bezprostredný vzťah k vykonávanej
činnosti.
b/ tovar vystavený v prevádzkárni sa musí viditeľne označiť cenami, a ak je vystavený
rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných triedach, aj akostnou triedou.
2. Zabezpečiť, aby sa v blízkosti obchodných prevádzok nekonzumovali alkoholické nápoje
vrátane piva a podnapití občania nevzbudzovali verejné pohoršenie. Za dodržanie tejto
povinnosti je plne zodpovedný majiteľ alebo prevádzkovateľ zariadenia.
3. Prevádzkovatelia prevádzok s pohostinskou činnosťou sú povinné zabezpečiť:
a/ chod prevádzky tak, aby nerušila verejný poriadok a nočný kľud
b/ nepodávať alkoholické nápoje osobám podnapitým a mladším ako 18 rokov
c/ tabakové výrobky je zakázané predávať osobám maloletým a mladistvým do 18 rokov
a to i v kusoch. Tieto výrobky musia byť označené „Škodí zdraviu",
d/ v prípade, že je v prevádzke umiestnený výherný prístroj, musí prevádzkovateľ mať
plame rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie a zaplatený príslušný správny poplatok.
e/ ak je v prevádzke hudobný prístroj, je potrebné zabezpečiť jeho prevádzku tak, aby
hudbu nebolo počuť mimo prevádzku, kde je umiestnený. V záujme zabezpečenia
nočného kľudu občanov, sa po 22.00 hod. zakazuje jeho púšťanie.
Čl. 4
Čas predaja
1. Čas predaja v prevádzkach sa určuje, prípadne mení v súlade s regionálnymi záujmami
tak, aby, aby obyvatelia mali možnosť obstarať si nákupy a služby v mimopracovnom
čase a aby podnikatelia uspokojovali ich potreby.
2. Tovar sa môže predávať a služby poskytovať výhradne v určenom čase. Po celý čas
predaja musí prevádzkáreň a všetky jej časti zostať otvorené a všetci obyvatelia, ktorí v
čase predaja do prevádzkárne vošli, musia byť obslúžení, s výnimkou reštaurácií a
podobných zariadení, pred ukončením prevádzkovej doby.

Čl. 5
Určovanie času predaja /poskytovania služieb/
l/ Každý, kto chce vykonávať Činnosť na úseku obchodu., služieb a cestovného ruchu na
území obce Kolárovice, je povinný bez zbytočného odkladu - aspoň 7 dní pred otvorením
prevádzkárne, navrhnúť čas predaja. Žiadosť je potrebné adresovať Obecnému úradu v
Kolároviciach a musí obsahovať:
a/ presné označenie podnikateľa
b/ sídlo prevádzkárne, v ktorej sa žiada určenie času predaja /poskytovania služieb/
c/ druh činnosti prevádzkárne d/ návrh času predaja s vyznačením prestávok Žiadate musí
mať povolenie k prevádzkovaniu činnosti od Obecného úradu Kolárovice.
2/ Na základe žiadosti urči Obec Kolárovice Čas predaja tak, aby zodpovedal podmienkam,
uvedeným v či. 4 ods. l tohto všeobecne záväzného nariadenia. O určení upovedomí
podnikateľa s tým, že tento nemôže svojvoľne, bez súhlasu obce čas predaja meniť.
3/ Pokiaľ podnikateľ nepredloží Obecnému úradu žiadosť s náležitosťami uvedenými v ods.
l, resp. predloží návrh, ktorý nezohľadňuje podmienky v meste, určí mu čas predaja obec.
4/ Na žiadosť podnikateľa možno už určený čas predaja v prevádzkárni meniť, príp.
upravovať.
5/ Pokiaľ podnikateľská činnosť alebo dôsledky tejto činnosti negatívne ovplyvňujú verejný
poriadok alebo životné prostredie v okolí prevádzkárne, možno určený predajný
/prevádzkový/ Čas zmeniť, resp. skrátiť.
6/ Pri opakovaných resp. pretrvávajúcich negatívnych vplyvoch podnikateľskej činnosti je
možné postupovať podľa § 2 ods. 5 alebo § 7 ods. 3 tohto nariadenia.
Čl. 6
Prechodné uzavretie prevádzkárne
l/ Prevádzkáreň na úseku obchodu, služieb a cestovného ruchu možno uzavrieť na
nevyhnutne potrebný čas len z nasledovných dôvodov:
- vykonávanie inventarizácie
- živelnej pohromy
- havarijného stavu prevádzkárne alebo jej zariadenia
- adaptácie, či inej úpravy prevádzkarne alebo jej zariadenia
- smrti pracovníka alebo poskytnutia pracovného voľna v súvislosti s náhlym ochorením,
príp. s náhlym ochorením alebo úrazom jeho rodinného príslušníka, ak ide o prevádzkareň
s jedným pracovníkov.
V týchto prípadoch nie je potrebný k prechodnému uzavretiu prevádzky súhlas obce
Kolárovice. Prechodné uzavretie prevádzky je potrebné oznámiť dodatočne obecnému
úradu.
2/ Vo všetkých ostatných prípadoch, podnikateľ vykonávajúci činnosť na úseku obchodu,
služieb a cestovného ruchu, je povinný prerokovať prechodné uzavretie prevádzky s
obcou Kolárovice. Výsledkom prerokovania môže byť:
- udelenie súhlasu na prechodné uzavretie
- neudelenie súhlasu na prechodné uzavretie, vždy s uvedením dôvodu.
3/ Prechodné uzavretie prevádzky je vlastník, resp. prevádzkovateľ /právnická alebo fyzická
osoba/ povinný oznámiť výveskou na vhodnom a trvalo viditeľnom mieste s uvedením:
- začiatku prechodného uzavretia
- konca prechodného uzavretia
-dôvodu prechodného uzavretia

Čl. 7
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
l/ V prevádzkárni možno poskytovať služby a tovar len v rozsahu určenom v živnostenskom
oprávnení.
2/ Pokiaľ podnikateľské subjekty majú zriadené prevádzkárne na území obce a do účinnosti
tohto nariadenia nepožiadali o súhlas s umiestnením prevádzkárne, sú tak povinné urobiť
do l mesiaca od účinnosti tohto nariadenia
3/ Nedodržiavanie tohto nariadenia sa postihuje podľa § 13 ods. 8 písm. a/ zákona č.
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov - starosta obce môže uložiť pokutu
až do výšky 200.000,-Sk.
4/ Toto všeobecne závažné nariadenia nadobúda účinnosť dňom 29. októbra 2002.

Starosta obce
JUDr. Štefan Puchoň

Vyvesené: 14. októbra 2002
Zvesené: 29.10.2002

