OBECNÉ ZASTUPITEĽSTV O OBCE
NEMCOVCE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 36
o podmienkach podnikania
Obecné zastupiteľstvo v Nemcovciach podľa § 4 ods. 3 písm. d)h) a m) zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a pre katastrálne územie obce
Nemcovce toto Všeobecne záväzné nariadenie(ďalej len nariadenie).

ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1. Toto VZN podrobnejšie upravuje podmienky obchodnej (živnostenskej) činnosti v kat. území
obce Nemcovce.
2. Obec Nemcovce v spolupráci s podnikateľskými subjektami – fyzickými aj právnickými osobami:
a) sleduje a hodnotí úroveň uspokojovania potrieb obyvateľov
b) vytvára podmienky a navrhuje alebo sama vykonáva potrebné opatrenia na zabezpečenie
riadneho a plynulého zásobovania obyvateľov a poskytovania služieb.
ČASŤ II.
VÝKON OBCHODNEJ ČINNOSTI
§2
Prevádzkárne v obci
1. Okrem základných povinnosti podnikateľov zakotvených v ust. §29 a ust. § 31 zák. č. 455/1991
Zb. v znení neskorších predpisov a zákonov o živnostenskom podnikaní sú podnikatelia
vykonávajúci obchodnú činnosť v kat. území obce Nemcovce povinní dodržiavať nasledovné
povinnosti:
a) V priestoroch prevádzkárne nie je bez predchádzajúceho súhlasu obce prípustné
umiestňovať vývesky, plagáty a oznámenia, ktoré nemajú bezprostredný vzťah
k vykonávanej obchodnej činnosti.
b) Tovar vystavený v prevádzkárni a vo výkladoch sa musí viditeľne označiť
maloobchodnými cenami (príp. môže byť uvedená aj cena veľkoobchodná), a ak je
vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných triedach aj akostnou triedou.

c) V prevádzkárni musí byť doklad o cene predávaného tovaru, ktorý sa musí občanovi
(kupujúcemu) na želanie predložiť, aby sa mohol presvedčiť o správnosti účtovanej ceny.
2. Ak prevádzkáreň vykonáva ambulantný predaj, musí byť na prenosnom zariadení označenie:
a) ku ktorej prevádzkárni patrí
b) jej adresa, prípadne vlastník firmy
Zároveň je podnikateľ povinný uviesť adresu prevádzkárne, v ktorej môže občan (kupujúci) po
skončení príležitostného predaja alebo poskytovania služieb reklamovať prípadnú vadu tovaru, resp. vadu
služby.
3. Pracovníci prevádzkárne nesmú požadovať, aby si občan kúpil ďalší tovar alebo objednal ďalšie
služby za peniaze, ktoré sa mu majú vydať, ani aby si drobné peniaze obstaral sám.
Výkup zálohovaných fliaš sa nesmie viazať na výmenu, resp. viazaný nákup tovarov v hodnote vrátených
zalohovaných fliaš.
ČASŤ III.
ČAS PREDAJA
§3
Úvodné ustanovenia
1. Čas predaja v prevádzkárňach je určený vo Všeobecne záväznom nariadení Obce Nemcovce č. 34,
prípadne sa môže meniť v súlade s miestnymi a regionálnymi záujmami tak, aby obyvatelia mali
možnosť obstarať si nákupy a služby v mimopracovnom čase, a aby podnikatelia – právnické aj
fyzické osoby – uspokojovali ich potreby v kat. území obce Nemcovce.
2. Tovar sa môže predávať výhradne v určenom čase predaja.
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.
§4
Určovanie času predaja
1. Ten, kto chce vykonávať obchodnú činnosť v kat. území obce Nemcovce je povinný bez
zbytočného odkladu – aspoň 5 dní pred otvorením prevádzkarne – navrhnúť čas predaja.
Žiadosť je potrebné adresovať Obecnému úradu v Nemcovciach a musí obsahovať:
 presné označenie podnikateľa
 sídlo podnikateľa
 sídlo prevádzkarne, v ktorej sa žiada určenie času predaja
 návrh času predaja s vyznačením prestávok
2. Na základe žiadosti určí obec Nemcovce čas predaja tak, aby zodpovedal podmienkam uvedeným
v §3 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
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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. 1 tohto
ustanovenia, resp. predloží návrh, ktorý nezohľadňuje podmienky v obci Nemcovce, určí mu čas
predaja obec Nemcovce.
4. Na žiadosť podnikateľa možno už určený čas predaja v prevádzkárni meniť, príp. upravovať.
5. v ostatných prípadoch bližšie nešpecifikovaných v tejto časti nariadenia, platí Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Nemcovce č. 19/2006.
ČASŤ IV.
PRECHODNÉ UZAVRETIE PREVÁDZKÁRNE
§5
1. Prevádzkáreň možno uzavrieť na nevyhnutne potrebný čas len z nasledovných dôvodov:
 vykonávanie inventarizácie hospodárskych prostriedkov
 živelnej udalosti
 havarijného stavu prevádzkarne, alebo jej zariadenia
 adaptácie, či inej úpravy prevádzkarne, alebo jej zariadenia
 smrti pracovníka alebo poskytnutia pracovného voľna v súvislosti s jej náhlym ochorením
alebo úrazom, príp. s náhlym ohrozením alebo úrazom jeho rodinného príslušníka, ak ide
o prevádzkareň s jedným pracovníkom
V týchto prípadoch nie je potrebný k prechodnému uzavretiu prevádzkarne súhlas obce
Nemcovce.
2. Vo všetkých ostatných prípadoch podnikateľ vykonávajúci obchodnú činnosť je povinný
prerokovať prechodné uzavretie prevádzkarne s obcou Nemcovce.
Výsledkom prerokovania môže byť:
 udelenie súhlasu na prechodné uzavretie
 neudelenie súhlasu na prechodné uzavretie
vždy s uvedením dôvodu, resp. dôvodov.
3. Prechodné uzavretie prevádzkarne je vlastník – právnická alebo fyzická osoba – povinný oznámiť
výveskou na vhodnom a trvale viditeľnom mieste s uvedením:
 začiatku prechodného uzavretia
 konca prechodného uzavretia
 dôvodu prechodného uzavretia
ČASŤ V.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§6
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1. V prevádzkarni možno poskytovať služby a tovar len v rozsahu určenom v živnostenskom
oprávnení.
2. Pokiaľ subjekty – právnické aj fyzické osoby – nebudú rešpektovať ustanovenia tohto všeobecne
záväzného nariadenia, obec bude postupovať v súlade s platnou právnou úpravou (sankčný postih,
návrh na odňatie živnostenského oprávnenia a pod.).
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Nemcovciach.
4. Na tomto nariadení obce Nemcovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nemcovciach dňa
15.12.2008.
5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009.
6. Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto nariadenia sa zrušujú všetky doterajšie VZN o podmienkach
podnikania vrátane všetkých zmien, doplnkov a príloh.

V Nemcovciach, dňa 15.12.2008
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Nemcovce dňa: 01. 12. 2008
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemcovce dňa 16.12.2008
VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2009

Ján Paľa
starosta
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