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Obec Margecany na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 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 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Margecany
Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Margecany.
2. VZN sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov (ďalej len
„podnikateľ“), ktoré prevádzkujú na území obce Margecany prevádzky obchodu a služieb
(ďalej len „prevádzka“).
3. Toto VZN sa nevzťahuje na ambulantný predaj a predaj tovaru a poskytovanie služieb na
príležitostných trhoch.
Čl. 2
Základné pojmy
Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) prevádzkou priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť spočívajúca v predaji
tovaru a poskytovaní služieb a ktorý je určený na styk so zákazníkmi a spotrebiteľmi,
b) podnikateľom osoba podľa §2 ods. 2 zákona SNR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
c) prevádzkovou dobou časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzka sprístupnená
spotrebiteľom k predaju tovaru alebo k poskytnutiu služby,
d) uzavretou spoločnosťou skupina individuálne určených a pozvaných osôb, ktorá sa
oprávnene zdržuje v prevádzke, za účelom účasti na rodinných, priateľských alebo firemných
posedeniach (napr. oslavy, svadby, promócie, kary, večierky) bez možnosti vstupu pre iné
osoby,
e) akustická hudba je hudba, ktorá používa hudobné nástroje, ktoré hrajú bez použitia
zvukovej techniky, elektrických a elektronických nástrojov,
f) prísluchová hudba je hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením
alebo akustickými prístrojmi,

g) sezónnym vonkajším priestorom vonkajšia prevádzka pohostinských služieb (mimo
uzavretého priestoru prevádzky).
Čl. 3
Prevádzková doba
1. Ak nie je v odseku 3 tohto článku ustanovené inak, všeobecná prevádzková doba prevádzok
obchodu a prevádzok služieb sa určuje denne v rozmedzí od 6:00 hodiny do 22:00 hodiny.
2. V rámci všeobecnej prevádzkovej doby si podnikateľ sám stanoví prevádzkovú dobu pre
prevádzku.
3. Všeobecná prevádzková doba sa odchylne od odseku 1 tohto článku upravuje v týchto
prípadoch:
a) v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby (hostince, bary, reštaurácie, cukrárne)
je prevádzková doba určená v piatok, v sobotu a v deň bezprostredne prechádzajúci
sviatku alebo dňu pracovného pokoja podľa osobitného predpisu1 do 24:00 hodiny,
pričom je dovolené využívať len akustickú, alebo prísluchovú hudbu,
b) v prevádzkach uvedených v ods. 3 písm. a) tohto článku, ktoré majú zriadené sezónne
vonkajšie priestory je pre časť takto využívanej prevádzky, prevádzková doba určená
v piatok, v sobotu a v deň bezprostredne prechádzajúci sviatku alebo dňu pracovného
pokoja podľa osobitného predpisu1 do 22:00 hodiny, pričom je dovolené využívať
len akustickú, alebo prísluchovú hudbu,
c) v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby (hostince, bary, reštaurácie, cukrárne)
je prevádzková doba z 31.decembra na 1. januára určená do 02:00 hodiny,
d) v prevádzkach služieb v rámci akcií pre uzavretú spoločnosť je prevádzková doba
časovo neobmedzená,
e) prevádzková doba je časovo neobmedzená v prevádzkach
 poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania,
 s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu
supermarket,
 s predajom tovaru účelovo určených najmä ako nočné maloobchodné predajne
potravín a rozličného tovaru (večierky),
 s predajom periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín,
 s predajom zdravotníckeho tovaru a poskytujúcich zdravotnícke služby (napr.
lekárne, predajne zdravotných pomôcok, ambulancie.
4. Na základe odôvodnenej žiadosti podnikateľa môže starosta obce určiť konkrétnej prevádzke
prevádzkovú dobu nad rámec prevádzkovej doby určenej v ods. 1 a ods. 3 tohto článku.
5. Na základe sťažností občanov obce môže starosta obce určiť konkrétnej prevádzke
prevádzkovú dobu kratšiu ako je prevádzková doba určená v ods. 1 a ods. 3 tohto článku.

Čl. 4
Povinnosti podnikateľa
1. Podnikateľ je povinný písomne oznámiť obci otvorenie prevádzky a určenie prevádzkovej
doby, a to najneskôr 10 dní pred otvorením prevádzky.
2. Podnikateľ je povinný písomne oznámiť obci zmenu prevádzkovej doby, a to najneskôr 10
dní pred zmenou.
3. Podnikateľ je povinný písomne oznámiť obci ukončenie prevádzkovania prevádzky, a to
najneskôr v deň, keď nastala oznamovaná skutočnosť.
4. Podnikateľ je povinný dodržiavať určenú prevádzkovú dobu, pričom v prevádzkach
poskytujúcich pohostinské služby prispôsobí činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali
v prevádzke po uplynutí prevádzkovej doby.

Čl. 5
Kontrola, sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN na území obce Margecany sú oprávnení vykonávať:
a) starosta obce Margecany,
b) poslanci Obecného zastupiteľstva obce Margecany,
c) poverení pracovníci Obecného úradu Margecany,
d) hlavný kontrolór obce Margecany.
2. Za porušenie tohto nariadenia možno uložiť pokutu v zmysle § 27b zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení.
Čl. 6
Prechodné a zrušovacie ustanovenia
1. Podnikatelia, ktorých prevádzková doba prevádzky je v rozpore s týmto nariadením, sú
povinní do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto VZN upraviť prevádzkovú dobu svojich
prevádzok v súlade s týmto VZN.
2. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach podnikania na území obce Margecany
a prevádzkovej dobe zo dňa 19.10.1995.
ČL. 7
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Margecany bolo schválené obecným
zastupiteľstvom v Margecanoch dňa 28.10.2019.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Margecany nadobúda účinnosť 15. dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli obce, t. j. 14.11.2019.

Ing. Igor Petrik
starosta obce
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§ 1 a 2 zákona NR SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
v znení neskorších predpisov

