
    

      Obec  Vinodol na základe   §  4 ods. 3 písm. D, h, § 6 ods. 1 a §   13 ods. 3 písm.c Zákona SNR  č. 
369/90 Zb. O obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov 

                                                                        v y d á v a 

           VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE    O  PODMIENKACH  PODNIKANIA  NA    

                                                       ÚZEMÍ  obce  VINODOL 

  

                                                                             § 1 

                                                        ÚVODNÉ  USTANOVENIE 

  

 l. Týmto  všeobecne  záväzným nariadením  sa podrobnejšie upravujú    podmienky  podnikania na území obce    
Vinodol so zameraním na    rozvoj výroby,obchodu a služieb. 

 2. Toto VZN upravuje oblasti : 

a/ vydávanie záväzného stanoviska k realizácii podnikateľského    zámeru fyzických a právnických osôb, 

 b/ povoľovanie predajného a prevádzkového času, 

 c/ evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov. 
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                                                                                      § 2 

 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ  V  OBCI  VINODOL – POVOĽOVACIE KONANIE 

   

l. Obec Vinodol / ďalej len „Obec“ / v zmysle §  4 ods.3 písm. D, Zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v 
znení zmien a doplnkov vydáva  k  podnikateľskému zámeru právnickej a fyzickej osoby v zmysle §  1 ods. 2 
písm.a, tohoto VZN záväzné  stanoviská k zámerom ich činnosti. 

2. Záväzné  stanovisko obec  vydá na základe žiadosti v ktorej  musia byť uvedené resp. Doložené : 

 a/ Údaje žiadateľa:    - u fyzickej osoby meno a priezvisko,    - u právnickej osoby,názov a právna forma,    - 
adresa bydliska, resp. Sídlo žiadateľa,    - adresa prevádzky, na ktorú sa vydáva záväzné stanovisko,    - 
živnostenský list, resp. Koncesná listina,  b/ Vzťah k priestorom podnikania :    - doklad o vlastníctve , alebo 
platná nájomná zmluva.      - Doklad/3/, že   priestor    stavebno-technicky    vyhovuje      vykonávaniu 
podnikateľskej činnosti  uvedenej v žiadosti      - aj pri zmene účelu využitia priestorov.    - Súhlas/4/susedov 
resp.spoluvlastníkov nebytových priestorov,      ak si to charakter prevádzky vyžaduje.  C/ Doklad /5/ o 
zabezpečení likvidácie TKO,v prípade  potreby     program odpadového hospodárstva.  D/ Ďalšie  doklady,  ak  
si  to  povaha  podnikateľského zámeru     vyžaduje . 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

/3/ Zákon č. 50/76 Zb. Stavebný zákon v platnom znení.     Vyhl.č.192/94 M ŽP SR o všeobecných technických 
požiadavkách     na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. /4/ Zákon č. 40/64 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení,     §  127 ods. 1 . /5/ Zákon č. 17/92 Zb. O životnom prostredí v platnom 
znení .     Zákon č . 223/2001 Z.z. O odpadoch.     Zákon č. 309/91 Zb. O ochrane ovzdušia před znečisťujúcimi 
    látkami v platnom znení . 
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3. Na území  obce Vinodol  nie je  možné vydať súhlasné záväzné stanovisko k začatiu podnikateľskej činnosti 
ak: a/ by  táto  ohrozovala  a  negatívne  vplývala  na životné    prostredie /6/  , b/ je v rozpore so zákonom /7/ 
c/ ak by táto ohrozovala mravnú výchovu detí a mládeže 

  

                                                                                   § 3 

                                                   PREDAJNÝ  A  PREVÁDZKOVÝ  ČAS 

  

 l. Predajný a prevádzkový čas povoľuje obec Vinodol /8/, u tých  obchodno-prevádzkových  jednotiek  ,  ktoré  
realizáciou podnikateľského zámeru uspokojujú potreby obyvateľov. 

2.  obec Vinodol  povoľuje predajný  a prevádzkový  čas tak, aby zodpovedal  miestnym podmienkam  a 
záujmom,aby nebola ohrozená mravná výchova detí a mládeže , aby nebol rušený nočný kľud občanov v  danej  
lokalite,  aby obyvatelia mali  možnosť obstarať  si  nákupy  a  služby aj v mimopracovnom čase a to na základe 
žiadosti, ktorá musí obsahovať : a/ údaje žiadateľa – u fyzickej osoby meno a priezvisko,                    - u 
právnickej osoby názov a právna forma b/ sídlo c/ sídlo prevádzkárne, kde sa žiada o povolenie predajného    a 
prevádzkového času, d/ návrh predajného, alebo prevádzkového času, aj s vyznačením    prestávok, e/ súhlas  
obyvateľov  bývajúcich  na  adrese  prevádzky,  resp.    Susedov bývajúcich v okolí, ak si to charakter prevádzky 
   vyžaduje . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

/6/ Vyhl. č. 14/77 o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami 
    hluku a vybrácií . 
/7/ Napr. Zák.č. 67/97 Z.z. o ochrane nefajčiarov. 
    Zákon   č.  219/96   Zz.  o   ochrane  pred  zneužívaním 
    alkoholických nápojov. 
    Zákon  č. 194/90  Zb.  o  lotériách a  iných podobných hrách 
    v platnom znení . 
/8/ Zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, 
    § 4, ods. 3 , pís. h  . 
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 3.  V  prípade  prevádzkových jednotiek  charakteru reštauračných zariadení, nočných podnikov / herne, nočné 
bary a pod. / , môže byť prevádzkový čas  povolený skúšobne na dobu dvoch mesiacov a to  z dôvodu   
skúmania vedľajších  / nepredvídaných  / vplyvov prevádzky  na životné  prostredie /  hlučnosť, odpad,  prašnosť 
a pod. / . 

4. V  prípade  rozšírenia   prevádzky  na  sezónne  -  vonkajšie priestory ,alebo   pri   zabratí    verejného   
priestoru   pred prevádzkovou jednotkou u predajní a prevádzok služieb,sa vzťahuje Obcou  povolený  
prevádzkový  čas   aj  na  tieto  priestory. 

 5. Predávať výrobky a poskytovať služby je možné výhradne len počas Obcou povoleného predajného a 
prevádzkového času. 

6. Pokiaľ  podnikateľský  subjekt  nepožiada  obec  o povolenie prevádzkového  času,  alebo  predloží  návrh  
prevádzkového času, ktorý nemožno  akceptovať,  povolí  mu  obec  prevádzkový  čas v súlade  s týmto VZN 
. 

  

                                                                                 § 4 

                                        ZMENA  PREDAJNÉHO  A  PREVÁDZKOVÉHO ČASU . 

  

l.Zmenu prevádzkového času môže podnikateľský subjekt uskutočniť len na základe povolenia obce a to  na 
základe žiadosti . 

2.Jednorázovú zmenu prevádzkového času-  predĺženie prevádzkového času  z dôvodu  konania  svadby,  
stužkových slávností,  plesov a pod., povoľuje obec na základe žiadosti doručenej na obecný úrad minimálne 3 
dni pred konaním akcie. 

3.Povolený prevádzkový čas môže obec meniť, prípadne upravovať aj bez podnetu prevádzkovateľa .  
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                                                                            § 5 

                                     OZNAČENIE  PREVÁDZKOVEJ  JEDNOTKY 

                        PRECHODNÉ  UZATVORENIE  PREVÁDZKOVEJ  JEDNOTKY 

  

  

l. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovú jednotku viditeľne označiť údajmi podľa osobitného predpisu /9/.    
Na vhodnom a viditeľnom mieste prevádzkovej jednotky musí byť uvedené: a/ obchodné meno, sídlo /9a/ b/ 
meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkovej    jednotky , c/ prevádzkový čas  určený pre 
spotrebiteľa, d/ kategória,skupina a trieda pohostinských prevádzkární    a ubytovacích zariadení./10/ 

  

2. Prechodné   uzatvorenie   prevádzkovej  jednotky  je    podnikateľský subjekt povinný /11/ na mieste, kde je 
uvedený    prevádzkový čas označiť údajmi :    - začiatok prechodného uzatvorenia,    - koniec prechodného 
uzatvorenia,    a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzatvorením prevádzkovej    jednotky  za predpokladu, 
že táto bude uzatvorená dlhšie , ako    1 deň . 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

/9/ Zák. č. 513/91 Zb. obchodný zákonník § 7 ods. 3 v platnom 
     znení . 
/9a/Zák.č. 513/91 Zb. obchodný zákonník § 2 ods.3 a §§ 8,9 
     v platnom znení. 
/10/ Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 125/95 Z.z., 
     ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkární 
     a kategorizácia ubytovacích zariadení. 
/11/ Zákon č. 634/92 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení 
     §  14 ods. 3 . 
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                                                                                § 6 

                                ZMENY  V  CHARAKTERE  PREVÁDZKOVEJ  JEDNOTKY 

  

  

l. Zmeny pôvodného zámeru využitia prevádzky, na ktoré bolo    vydané záväzné stanovisko Obce/podľa §  2 
tohoto VZN /,    alebo  pri  premiestnení  prevádzkárne  platia  predchádzajúce    ustanovenia obdobne , ako 
pri zriaďovaní prevádzky. 

  

2. Predaj tovaru mimo prevádzkovej jednotky, formou predajných    automatov , alebo pri slávnostiach, 
športových podujatiach, cez    sviatky, je možný  len po udelení súhlasu obce.  

  

   

                                                                                § 7 

                                                 ZRUŠENIE  PREVÁDZKOVEJ  JEDNOTKY 

  

l. Podnikateľský subjekt pri zrušení prevádzkovej jednotky je povinný  písomne informovať obec najneskôr 7 
dní pred zrušením prevádzkovej jednotky o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky./11/ 
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                                                                                        § 8 

                                   EVIDENCIA  SAMOSTATNE  HOSPODÁRIACICH  ROĽNÍKOV 

l. Poľnohospodársku  výrobu  vykonávanú  podnikateľom  vymedzuje zákon  č. 105/90  Zb. V  znení  Zák.  č. 
219/91  Zb. O  súkromnom podnikaní občanov. 

2. Začatie  poľnohospodárskej  výroby  ohlási  podnikateľ  na príslušnom tlačive obecného úradu. Obec vystaví 
osvedčenie o zápise  do evidencie   a vyznačí  sa deň  zápisu do evidencie. 

3. Pri ohlasovaní je podnikateľ okrem nahlásenia osobných údajov o mene  a  priezvisku,  trvalom  pobyte  ,  
rodnom  čísle povinný predložiť aj doklad o osobitnom oprávnení a povolení , pokiaľ sa na  určitý   druh  
činnosti, podľa   osobitných  predpisov  tento vyžaduje. /12/ 

4. Podnikateľ je povinný ohlásiť obecnému úradu do 15 dní zmenu skutočností   uvedených    v   evidencii,   
ako    aj   ukončenie poľnohospodárskej výroby. 

5.  Podnikateľ  vedený  v  evidencii  v  prípade  zápisu  do obchodného  registra je  povinný o  tejto skutočnosti   
upovedomiť obec . 

  

                                                                                      § 9 

                                                           KONTROLA, SANKCIE  A  POKUTY 

1.  Kontrolu  dodržiavania  tohoto  VZN  sú  oprávnení  vykonávať poverení pracovníci obce . 

2.  Poverení  pracovníci môžu fyzickej a právnickej osobe, za porušenie tohoto VZN uložiť v blokovom konaní 
pokutu do výšky 500,-- Sk /13/,alebo   podať  podnet  na začatie priestupkového konania /14/  3.  Starosta   
obce,  pri  porušení  tohoto  VZN  môže právnickej  osobe uložiť pokutu do výšky 100.000,-- Sk./15/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /12/ Napr. Zákon  č. 61/64   Zb. O  rozvoji rastlinnej  výroby      v platnom znení .      Zákon č. 110/72 Zb. O 
plemenitbe hospodárskych zvierat      v platnom znení.      Zákon č. 337/98 Z.z.o veterinárnej starostlivosti a o 
zmene      a doplnení niektorých ďalších zákonov. /13/ Zákon č. 372/90 Zb. Priestupkový zákon v platnom znení 
     §  13 . /14/ Zákon č. 372/90 Zb. Priestupkový zákon v platnom znení,      § 46 . /15/ Zákon č. 369/90 Zb. O 
obecnom zriadení v platnom znení      § 13a  . 
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                                                                                      § 10 

                                                              ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA                                    

l. Toto VZN bolo schválené Uznesením Obecného  zastupiteľstva    vo Vinodole   č.      /2007  zo dňa  4.5.2007 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 19.5.2007  . 

3. Dňom  nadobudnutia  účinnosti   sa  ruší  VZN  o  podmienkach    podnikania na území obce Vinodol č.1/1995 
schválené OZ vo Vinodole uzn. z roku 1995, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 20.2.1995. 

  

   

Vo Vinodole , 4.5.2007              Stanislav Melišek                                       starosta obce Vinodol 

  

  

  

  
 


