Obec Veľký Biel
Obecný úrad, Železničná ul.č. 76, 900 24 Veľký Biel
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Biel
č. 10/2016
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Veľký Biel
podľa § 4 ods. 3 písm. i/ a § 6 zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších
predpisov ustanovuje:
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Biel (ďalej len "Všeobecne záväzné nariadenie")
určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta, povinnosti
prevádzkovateľov obchodov a služieb pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb
v prevádzkarniach, kontrolu a sankcie za porušenie tohto Všeobecne záväzného nariadenia.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ktoré prevádzkujú na katastrálnom území Obce Veľký Biel (ďalej len "Obec Veľký
Biel") prevádzkarne obchodu a služieb.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na príležitostné trhy na území Obce Veľký Biel
a ambulantný predaj.
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
1. prevádzkareň - priestor na území Obce Veľký Biel, v ktorom sa prevádzkuje určitá podnikateľská
činnosť a na ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie
alebo rozhodnutie - povolenie zmeny účelu užívania stavby na obchod a služby, príp. na predaj
konkrétne určeného sortimentu alebo konkrétny druh služieb,
2. prevádzkovateľ - podnikateľ poskytujúci predaj v obchode alebo prevádzkujúci službu,
3. podnikateľ:
a/ osoba zapísaná v obchodnom registri
b/ osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c/ osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
4. všeobecný prevádzkový čas - časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci
výkonu podnikateľskej činnosti sprístupnená spotrebiteľom za účelom predaja tovaru alebo
poskytovania služieb
5.letná terasa (exteriérové sedenie) - sezónne rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného,
kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru zariadení pred prevádzkarňami, ktoré je
súčasťou určitej prevádzkarne vhodným spôsobom ohraničené a to tak, aby bolo jasné, že prislúcha
k danej prevádzkarni.

6. hudobná produkcia - hudba určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná
technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živá hudba alebo koncertné vystúpenie,
7. plochy (lokality) bývania - slúžia pre bývanie v rodinných domoch, v malopodlažných bytových
domoch (v bytových domoch do 3-nadzemných podlaží),
8. zmiešané plochy (lokality) občianskej vybavenosti a bývania - slúžia pre bývanie v rodinných
domoch, v malopodlažných bytových domoch a pre obsluhu denných a občianskych potrieb
obyvateľstva a pre umiestnenie a rozvoj drobnej výroby, komunálnej výroby a výrobných služieb,
ktoré nerušia a neobmedzujú životné a obytné prostredie.
§3
Čas predaja v obchode
Čas predaja v obchode:
a/ v prevádzkárňach umiestnených v bytových domoch a rodinných domoch sa určuje v dňoch
pondelok - nedeľa v časovom rozpätí 06.00 - 21.00 h,
b/ v prevádzkárňach poskytujúcich pohostinské služby v hoteloch, moteloch, penziónoch,
ubytovniach a v kempingoch sa určuje v dňoch pondelok - nedeľa v časovom rozpätí 06.00 - 21.00
h.
c/ v prevádzkárňach umiestnených mimo bytových domov, rodinných domov a prevádzkárňach
poskytujúcich pohostinské služby v hoteloch, moteloch, penziónoch, ubytovniach a v kempingoch sa
určuje v dňoch pondelok - nedeľa v časovom rozpätí 06.00 - 21.00 h.
§4
Čas prevádzky služieb
(1) Čas prevádzky:
a/ v prevádzkárňach poskytujúcich pohostinské služby umiestnených v bytových domoch a
rodinných domoch, sa určuje v dňoch pondelok – štvrtok a v nedeľu v časovom rozpätí 08.00 - 22.00
h a v piatok, sobotu v časovom rozpätí 09.00 - 23.00 h,
b/ v prevádzkárňach poskytujúcich pohostinské služby umiestnených mimo bytových domov a
rodinných domov v plochách/lokalitách bývania a zmiešaných plochách/lokalitách občianskej
vybavenosti a bývania sa určuje v dňoch pondelok - štvrtok a v nedeľu v časovom rozpätí 08.00 22.00 h a v piatok a v sobotu v časovom rozpätí 09.00 - 23.00 h,
c/ v prevádzkárňach poskytujúcich pohostinské služby umiestnených mimo zastavanej časti Obce
Veľký Biel vo vzdialenosti do 500 m od posledného bytového domu alebo rodinného domu sa určuje
v dňoch pondelok - štvrtok a v nedeľu v časovom rozpätí 08.00 - 20.00 h a v piatok a v sobotu v
časovom rozpätí 09.00 - 23.00 h,
d/ v prevádzkárňach poskytujúcich pohostinské služby s hudobnou produkciou (diskotéky, hudobné
kluby a pod.) umiestnených mimo bytových domov a rodinných domov v plochách/lokalitách
bývania a zmiešaných plochách/lokalitách občianskej vybavenosti a bývania v prípade stavebne
uzatvorených priestorov sa určuje v dňoch pondelok - štvrtok a v nedeľu v časovom rozpätí 08.00 22.00 h a v piatok a v sobotu v časovom rozpätí 09.00 - 23.00 h,
e/ v prevádzkárňach poskytujúcich pohostinské služby v hoteloch, moteloch, penziónoch,
ubytovniach a v kempingoch sa určuje v dňoch pondelok - nedeľa v časovom rozpätí 00.00 - 24.00
h.

f/ služieb čerpacích staníc pohonných hmôt sa určuje v dňoch pondelok - nedeľa v časovom rozpätí
00.00 - 24.00 h.
(2) Prevádzkový čas exteriérového sedenia pred prevádzkárňou poskytujúcou pohostinské služby
(letné terasy, predzáhradky a pod.)
a/ v prevádzkárňach v plochách/lokalitách bývania a zmiešaných plochách/lokalitách občianskej
vybavenosti a bývania sa určuje v dňoch pondelok - nedeľa v časovom rozpätí 08.00 - 22.00 h.,
b/ v prevádzkárňach v plochách/lokalitách bývania a zmiešaných plochách/lokalitách občianskej
vybavenosti a bývania poskytujúcich pohostinské služby aj s hudobnou produkciou (diskotéky,
hudobné kluby a pod.) sa určuje v časovom rozpätí 08.00 - 22.00 h a v piatok a v sobotu v časovom
rozpätí 09.00 - 23.00 h.,
c/ v prevádzkárňach nachádzajúcich sa mimo plôch/lokalít bývania a zmiešaných plôch/lokalít
občianskej vybavenosti a bývania tj. umiestnených vo vzdialenosti do 500 m od posledného bytového
domu alebo rodinného domu poskytujúcich pohostinské služby aj s hudobnou produkciou (diskotéky,
hudobné kluby a pod.) sa určuje v časovom rozpätí 08.00 - 22.00 h a v piatok a v sobotu v časovom
rozpätí 09.00 - 23.00 h.,
§5
Povinnosti prevádzkovateľov pri určovaní prevádzkového času
1. Prevádzkovateľ je povinný určiť prevádzkový čas prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto
Všeobecne záväzného nariadenia okrem dní, v ktorých je obmedzenie času predaja v obchode a času
prevádzky služieb upravené osobitnou právnou úpravou a takto určený prevádzkový čas dodržiavať.
2. Prevádzkovateľ písomne oznámi Obecnému úradu Obce Veľký Biel prevádzkový čas
prevádzkarne alebo zmenu prevádzkového času prevádzkarne najmenej 5 pracovných dní pred
otvorením prevádzkarne alebo uskutočnením zmeny prevádzkového času prevádzkarne. Vzor
oznámenia o určenom prevádzkovom čase tvorí Prílohu č. 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.
3. V prípade konania spoločenských podujatí verejnosti neprístupných, prevádzkovateľ písomne
oznámi aspoň 5 pracovných dní vopred miesto, čas, formu konania spoločenského podujatia, ako aj
zodpovednú osobu za organizáciu podujatia a jej kontaktné údaje. Vzor oznámenia tvorí Prílohu č. 2
tohto Všeobecne záväzného nariadenia.
4. Ak určený prevádzkový čas nie je v súlade s týmto Všeobecne záväzným nariadením, Obecný úrad
Obce Veľký Biel písomne upozorní prevádzkovateľa a zároveň ho vyzve na odstránenie nesúladu.
5. Povinnosti prevádzkovateľov uvádzať prevádzkový čas na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
prevádzkarne, ako aj pri dočasnom uzavretí a zrušení prevádzkarne upravuje osobitná právna úprava.
Vzor oznámenia o zrušení prevádzkarne tvorí Prílohu č. 4 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.
§6
Spoločné a prechodné ustanovenia
1. Prevádzkovatelia obchodov a služieb sú povinní do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto
Všeobecne záväzného nariadenia upraviť prevádzkový čas a vykonávať podnikateľskú činnosť na
území Obce Veľký Biel v súlade s týmto Všeobecne záväzným nariadením.
2. Prevádzkový čas určený pred účinnosťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia, ktorý je v súlade
s prevádzkovým časom prevádzkarne podľa tohto Všeobecne záväzného nariadenia, zostáva naďalej
v platnosti.

3. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti podnikateľov vyplývajúce z iných platných
právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Obce Veľký Biel.
§7
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať:
a/ poverení zamestnanci Obce Veľký Biel,
b/ hlavný kontrolór Obce Veľký Biel.
2. Pri porušení tohto Všeobecne záväzného nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu podľa
osobitného predpisu.
§8
Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. 1. 2017.

Anton Danter
starosta

Príloha č. 1
Obec Veľký Biel
Obecný úrad
Železničná ul.č. 76
900 24 Veľký Biel
Vec:
Oznámenie o určenom prevádzkovom čase
Obchodné meno: ____________________
zastúpená: ___________________, _________
sídlom: _______________, ________________
IČO: ___________
zapísaná: v ____________________________________
Miesto podnikania: __________ ul. č. ____, 900 24 Veľký Biel
kontakt: ___________________, _________
V zmysle § 3 a § 4 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Biel č.10/2016 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Veľký Biel oznamujem prevádzkový čas:
Názov prevádzkarne: ______________
Adresa prevádzkarne: _________,ul. č. ____, 900 24 Veľký Biel
Predmet činnosti: ____________________________________________
Prevádzkový čas:
Pondelok:

od __,__ hod. do __,__ hod.,

Utorok:

od __,__ hod. do __,__ hod.,

Streda:

od __,__ hod. do __,__ hod.,

Štvrtok:

od __,__ hod. do __,__ hod.,

Piatok:

od __,__ hod. do __,__ hod.,

Sobota:

od __,__ hod. do __,__ hod.,

Nedeľa:

od __,__ hod. do __,__ hod.,

Veľký Biel, dňa __.___. 201_
_____________________
podpis a pečiatka

Príloha č. 2
Obec Veľký Biel
Obecný úrad
Železničná ul.č. 76
900 24 Veľký Biel
Vec:
Oznámenie o osobitnom prevádzkovom čase - konanie spoločenského podujatia
Obchodné meno: ____________________
zastúpená: ___________________, _________
sídlom: _______________, ________________
IČO: ___________
zapísaná: v ____________________________________
Miesto podnikania: __________ ul. č. ____, 900 24 Veľký Biel
kontakt: ___________________, _________
V zmysle § 5 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Biel č.10/2016 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Veľký Biel oznamujem z dôvodu konania
spoločenského podujatia verejnosti neprístupného prevádzkový čas:
Názov prevádzkarne: ______________
Adresa prevádzkarne: _________,ul. č. ____, 900 24 Veľký Biel
Predmet činnosti: ____________________________________________
Dátum konania spoločenského podujatia: __.___. 201_,
Forma spoločenského podujatia: __________________,
Určený prevádzkový čas počas konania podujatia:
od __,__ hod. do __,__ hod.,
Zodpovedná osoba: _______________ kontakt: ..........................................

Veľký Biel, dňa __.___. 201_

_____________________
podpis a pečiatka

Príloha č. 3
Obec Veľký Biel
Obecný úrad
Železničná ul.č. 76
900 24 Veľký Biel
Vec:
Oznámenie o zriadení prevádzkarne
Obchodné meno: ____________________
zastúpená: ___________________, _________
sídlom: _______________, ________________
IČO: ___________
zapísaná: v ____________________________________
Miesto podnikania: __________ ul. č. ____, 900 24 Veľký Biel
kontakt: ___________________, _________
V zmysle § 3 a § 4 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Biel č.10/2016 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Veľký Biel oznamujem zriadenie
prevádzkarne:
Názov prevádzkarne: ______________
Adresa prevádzkarne: _________,ul. č. ____, 900 24 Veľký Biel
Predmet činnosti: ____________________________________________
Prevádzkový čas:
Pondelok:

od __,__ hod. do __,__ hod.,

Utorok:

od __,__ hod. do __,__ hod.,

Streda:

od __,__ hod. do __,__ hod.,

Štvrtok:

od __,__ hod. do __,__ hod.,

Piatok:

od __,__ hod. do __,__ hod.,

Sobota:

od __,__ hod. do __,__ hod.,

Nedeľa:

od __,__ hod. do __,__ hod.,

Veľký Biel, dňa __.___. 201_
_____________________
podpis a pečiatka

Príloha č. 4
Obec Veľký Biel
Obecný úrad
Železničná ul.č. 76
900 24 Veľký Biel
Vec:
Oznámenie o zrušení prevádzkarne
Obchodné meno: ____________________
zastúpená: ___________________, _________
sídlom: _______________, ________________
IČO: ___________
zapísaná: v ____________________________________
Miesto podnikania: __________ ul. č. ____, 900 24 Veľký Biel
kontakt: ___________________, _________ tel. kontakt: ____________, e-mail- adresa:
_____________.
V zmysle § 3 a § 4 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Biel č. 10/2016 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Veľký Biel oznamujem zrušenie
prevádzkarne:
Názov prevádzkarne: ______________
Adresa prevádzkarne: _________,ul. č. ____, 900 24 Veľký Biel
Predmet činnosti: ____________________________________________ ku dňu __.______. 201_,
reklamácie môže spotrebiteľ uplatniť:
Názov prevádzkarne a jej adresa:
_________,ul. č. ____, _________________, _________,ul. č. ____, _________________. osoba
poverená vybavovaním reklamácií:
meno a priezvisko: ______________________________,
_________________

adresa: _________,ul. č. ____,

tel. kontakt: ____/________, email adresa: __________________,
Veľký Biel, dňa __.___. 201_

_____________________
podpis a pečiatka

