VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Terchová
č. 5/2013
o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Terchová
Obec Terchová na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. d) a i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov, a v súlade so zákonom
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Terchová.
Článok I.
Účel nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ upravuje v súlade s platnou právnou
úpravou pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické
osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Terchová (ďalej len
„podnikateľ“).
2. Obec pri výkone samosprávy najmä usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak
ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko alebo vyjadrenie
k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu
prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci a určuje
nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na úpravu predaja tovaru, poskytovania
služieb a úpravu prevádzkového času sa trhových miestach.

Článok II.
Všeobecné ustanovenia o podnikateľskej činnosti
1. Oznámenie o zriadení alebo umiestnení prevádzkarne je podnikateľ povinný urobiť
písomne v súlade s ustanoveniami tohto VZN.
2. Podnikateľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie (zrušenie) činnosti prevádzkarne Obci
Terchová najneskôr do 15 dní odo dňa jej zrušenia.
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Článok III.
Osobitné ustanovenia o podnikateľskej činnosti
1. Obec Terchová vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie
k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu
prevádzkarne na území obce, ak tak ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon č. 140/1998 Z.
z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a iné).
Článok IV.
Všeobecný prevádzkový čas
1. Prevádzkový čas v prevádzkach s predajom tovaru (potraviny) nachádzajúcich sa na
území obce Terchová sa týmto stanovuje v dňoch pondelok až nedeľa časom od 06.00 hod do
22.00 hod. (všeobecný prevádzkový čas).
2. Prevádzkový čas v prevádzkach poskytujúcich služby (kaderníctvo) nachádzajúcich sa na
území obce Terchová sa týmto stanovej v dňoch pondelok až nedeľa časom od 06.00 hod
do 22.00 hod.
3. Prevádzkový čas v prevádzkach s pohostinskou činnosťou (krčma) nachádzajúcich sa na
územní obce Terchová sa týmto stanovuje v dňoch pondelok až nedeľa časom od 06.00 hod
do 22.00 hod.
4. Prevádzkový čas v prevádzkach s pohostinskou činnosťou s občasnou hudobnou
produkciou a zariadenia, ktoré poskytujú stravovanie a majú povolenie usporiadávať
spoločenské podujatia (svadba) nachádzajúcich sa na území obce Terchová, sa týmto
stanovuje v dňoch pondelok až nedeľa časom od 06.00 hod do 06.00 hod.
5. Prevádzkový čas v prevádzkach s pohostinskou činnosťou uvedených v bode 3
poskytujúcich sezónne vonkajšie sedenie (letné terasy), nachádzajúcich sa na území obce
Terchová, sa týmto stanovuje v dňoch pondelok až nedeľa časom od 06.00 hod do 02.00 hod.
6. Prevádzkový čas v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby s hudobnou produkciou
(napr. diskotéka, nočný bar), nachádzajúcich sa na území obce Terchová, sa týmto stanovuje
v dňoch pondelok až nedeľa časom od 06.00 hod do 04.00 hod.
7. Prevádzkový čas v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby v ubytovacích
zariadeniach, nachádzajúcich sa na území obce Terchová, sa týmto stanovuje v dňoch
pondelok až nedeľa bez obmedzenia.
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8. Prevádzkovateľ môže na území Obce Terchová prevádzkovať prevádzku v dobe
všeobecného prevádzkového času bez obmedzenia prevádzkového času. V rámci
všeobecného prevádzkového času si podnikateľský subjekt stanoví prevádzkový čas pre
každú svoju prevádzku.
9. Ak oznámenie prevádzkového času prevádzky alebo jeho zmena nie je svojim určením
v súlade s týmto VZN, Obec Terchová písomne oznámi podnikateľovi neakceptovanie
oznámeného prevádzkového času, resp. jeho zmeny a oboznámi podnikateľa s podmienkami
pre určenie prevádzkového času stanovenými v tomto VZN.
10. Obec Terchová je oprávnená, zohľadňujúc pri tom verejný záujem a oprávnené
požiadavky jednotlivých subjektov, určiť čas odlišne od bodu 1 – 7. O individuálnej úprave
rozhoduje obecné zastupiteľstvo obce.
Článok V.
Nočný kľud
1. Nočný kľud sa týmto stanovuje na čas od 22.00 hod do 06.00 hod.
Článok VI.
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce Terchová vykonávajú
príslušníci obecnej polície.

Článok VII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Záväzné stanoviská Obce Terchová o určení času predaja a času prevádzky služieb ako aj
záväzné stanoviská, stanoviská alebo vyjadrenia k podnikateľskej a inej činnosti právnických
osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce vydané Obcou Terchová
podľa osobitného zákona pred účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia zostávajú
týmto nedotknuté.
2. Obecné zastupiteľstvo v Terchovej sa uznieslo na VZN obce Terchová č. 5/2013 na
zasadnutí dňa 13.12.2013 uznesením číslo 8/2013.
3. Návrh VZN č. 3/2013 bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 21.11.2013 do 13.12.2013
4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce od 16.12.2013 a nadobúda účinnosť 15tym dňom od jeho vyvesenia dňa 31.12.2013.
Ing. Mgr. Marián Zajac
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