Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná č.1/2011
o predajnom a prevádzkovom čase
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) v spojení s
§ 4 ods.3 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) o predajnom a
prevádzkovom čase platné pre územie Obce Nižná ( k.ú.Nižná a k.ú.Zemianska Dedina).
Čl.1
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré predávajú tovar
v obchodoch a poskytujú služby na území Obce Nižná (ďalej len „obce“).
2.Predmetom tohto nariadenia je úprava predajného a prevádzkového času v prevádzkarniach
podnikateľských subjektov, ktorí podnikajú na území obce.
3. Za podnikateľský subjekt pre účely tohto nariadenia sa považuje každá fyzická a právnická
osoba, ktorá je prevádzkovateľom obchodu alebo poskytuje služby.
4. Prevádzkarňou sa podľa tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa činnosť vykonáva
a ktorý je určený pre styk so zákazníkmi, spotrebiteľmi.
Čl.2
1. Pri určovaní predajného a prevádzkového času obec vychádza z maximálne pružnej doby,
aby boli uspokojené potreby občanov obce a požiadavky podnikateľov, a preto stanovuje
všeobecný predajný a prevádzkový čas nasledovne:
- v období od 1.júna do 30.septembra od 5.30 hod. do 23.00 hod.
- v období od 1.októbra do 31.mája od 5.30 hod. do 22.00 hod.
- v období Veľkonočných sviatkov (Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa), dňa
24.12. a dňa 25.12. od 5.30 hod. do 20.00 hod.
V rámci tohto času si každý prevádzkovateľ prevádzkarne stanoví predajný a prevádzkový čas
pre svoju prevádzkareň.
Druhovo určené prevádzkarne poskytujúce hotelové služby, predaj pohonných hmôt a lekáreň
majú stanovený všeobecný predajný a prevádzkový čas bez časového obmedzenia.
2. Obec môže predajný a prevádzkový čas mimo všeobecného predajného a prevádzkového
času stanoveného prevádzkovateľom prevádzkarne upraviť, ak vplyvom činnosti
prevádzkarne dochádza k narúšaniu úrovne zásobovania, verejného poriadku a podmienok
zdravého životného prostredia občanov obce.
Čl.3
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poslanci Obecného
zastupiteľstva v Nižnej, členovia komisie na ochranu verejného poriadku, životného
prostredia, obchodu a cestovného ruchu pri Obecnom zastupiteľstve v Nižnej a poverení
zamestnanci Obecného úradu v Nižnej.

2. Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto nariadenia môže byť posudzované ako
priestupok podľa zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší ustanovenia
tohto nariadenia môže starosta obce uložiť pokutu do 6638 eur.
4.Týmto nariadením nie je dotknuté oprávnenie ostatných orgánov štátnej správy vykonávať
kontrolnú činnosť, ktorá im vyplýva zo všeobecne platných právnych predpisov.

Čl.4
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti podnikateľských subjektov podľa osobitných
predpisov.
2.Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nižnej č.5/2/2011 zo
dňa 21.02.2011 a nadobúda účinnosť 15.-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing. Jaroslav Rosina
starosta obce
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