O podmienkach podnikania na území obce
Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2007

1. časť - Úvodné ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa podrobnejšie upravujú podmienky pre
rozvíjanie obchodu a služieb v obci v súlade s platnou právnou úpravou.
1.

2. V zmysle tejto právnej úpravy:
- spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby pre
priamu osobnú potrebu,
- predávajúcim je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje
služby.
2. časť - Vzťah obce a podnikateľských subjektov

1) Obec spolupracuje pri vytváraní priaznivých podmienok pre podnikateľské subjekty. Za
týmto účelom vedie podrobnú evidenciu už existujúcich právnických osôb a fyzických osôb,
ktoré majú sídlo alebo stálu prevádzku na území obce.
2) Právnické a fyzické osoby sú povinné do 30 dní odo dňa registrácie, resp. zápisu
živnostenským úradom predložiť kópiu takéhoto oprávnenia na obecný úrad.
3) Obec ďalej:
- sleduje a pravidelne hodnotí úroveň uspokojovania potrieb obyvateľov,
- navrhuje opatrenia na zabezpečenie riadneho a plynulého zásobovania služieb,
- navrhuje opatrenia na zamedzenie uvádzania nebezpečných výrobkov do obehu.
3. časť - Podnikateľská činnosť v obci

Začatie podnikateľskej činnosti je upravené zákonom č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov a zákonom č.455/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
4. časť - Zriaďovanie prevádzok

1) Pri zriaďovaní prevádzky v obci požiada podnikateľský subjekt obecný úrad písomnou
formou o vydanie súhlasu k začatiu podnikateľskej činnosti v súlade s § 4, ods.3, písm.d/
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
K žiadosti je potrebné doložiť doklad o vlastníctve alebo prenajatí nebytového priestoru.
Starosta obce môže určiť ďalšie doklady a podklady:
- písomný súhlas všetkých nájomníkov, ak sa jedná o spoločné priestory v obytných
domoch,
- súhlas bezprostredných susedov, ak sa jedná o prevádzku v rodinnom dome,
- náčrt predpokladaných stavebných úprav,
- kladný hygienický posudok, ak to povaha prevádzkarne vyžaduje.
2) V súvislosti so zriadením prevádzky a jej označením firemnou príp. reklamnou tabuľou
požiada podnikateľský subjekt obecný úrad o jej povolenie.

5. časť Čas predaja a poskytovania služieb

1) Čas predaja v prevádzkarni sa povoľuje a mení v súlade s miestnymi záujmami tak, aby
obyvatelia mali možnosť obstarať si nákupy a služby v mimopracovnom čase, a aby
podnikatelia na území obce uspokojovali ich potreby.
2) Výrobky sa môžu predávať výhradne v určenom čase predaja. Predávajúci je povinný na
vhodnom a viditeľnom mieste prevádzkarne vyvesiť prevádzkovú dobu pre spotrebiteľov.
3) Prevádzkový čas je možné povoliť najdlhšie do 22.00 hod. Výnimku schvaľuje obec na
základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dunajskom Klátove.
4) Každý, kto mieni na území obce vykonávať obchodnú činnosť a poskytovať služby, je
povinný aspoň 30 dní pred otvorením prevádzkarne, jej rozšírením alebo premiestnením
požiadať obec o povolenie prevádzkového času. Žiadosť je potrebné adresovať na obecný
úrad a musí obsahovať:
- presné označenie podnikateľského subjektu,
- sídlo podnikateľského subjektu
- sídlo prevádzkarne, kde si žiada o určenie prevádzkového času
- návrh prevádzkového času s vyznačením prestávok
K žiadosti je potrebné priložiť:
- registráciu činnosti podnikateľského subjektu
- záväzný hygienický posudok,
- doklad o vlastníctve príp. užívaní.
5) Na základe podanej žiadosti posúdi a povolí obec čas predaja tak, aby zodpovedal
miestnym podmienkam, platným predpisom a tomuto všeobecne záväznému nariadeniu.
6) V prípade, že podnikateľský subjekt nepredloží na obecný úrad žiadosť s požadovanými
náležitosťami, prípadne predloží návrh, ktorý nemožno akceptovať, určí mu prevádzkový
čas obec.
7) Rozhodnutie, ktorým obec určuje prevádzkový čas predaja a služieb je pre podnikateľa
záväzný do právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8) Zmena času predaja sa môže uskutočniť len so súhlasom obce na základe žiadosti
prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vo svojej žiadosti odôvodní požiadavku na zmenu času
predaja a až po obdržaní písomného súhlasu ho môže zmeniť.

6. časť - Uzavretie prevádzkarne

1) Každé prechodné uzavretie prevádzky je prevádzkovateľ povinný oznámiť minimálne 24
hodín vopred výveskou na vhodnom a viditeľnom mieste s uvedením:
- doby trvania prechodného uzatvorenia prevádzkarne,
- dôvodu prechodného uzatvorenia,
- dňa, prípadne hodiny, kedy bude prevádzka znova funkčná.
Zároveň je podnikateľský subjekt povinný uzavretie prevádzkarne oznámiť na obecný úrad.
2) Definitívne ukončenie činnosti prevádzkarne alebo jej premiestnenie je povinný
podnikateľský subjekt písomne oznámiť na obecný úrad pred dňom ukončenia. Zároveň je
povinný odstrániť z pôvodnej prevádzkarne firemnú, prípadne reklamnú tabuľu.
7. časť - Stanovenie prevádzkovej doby vybraných zariadení

V reštauráciách, kaviarňach, pohostinstvách, baroch a im na roveň postavených zariadeniach
poskytujúcich alkoholické nápoje k priamej konzumácií je možné povoliť prevádzkovú dobu

najdlhšie do 22.00 hod. Výnimku schvaľuje obec na základe uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Dunajskom Klátove
8. časť - Vzťahy medzi podnikateľským subjektom a spotrebiteľom

Vzťahy medzi podnikateľským subjektom a spotrebiteľom majú rešpektovať platný právny
predpis ako aj obvyklé mravné a etické princípy. Ich vzájomný vzťah má byť korektný a
zdvorilý.
9. časť - Sankcie a pokuty

1) Starosta obce môže za porušenie tohto nariadenia uložiť právnickej osobe pokutu do výšky
1oo.ooo,-Sk podľa príslušných ustanovení zákona SNR 0.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
2) Obec môže proti fyzickej osobe za porušenie tohto nariadenia podať návrh na príslušný
orgán na začatie priestupkového konania.
3) Obec môže navrhnúť v súlade s ustanovením § 58 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov odňatie živnostenského oprávnenia,
prípadne pozastavenia výkonu živnostenskej činnosti.
10. časť - Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Podnikateľský subjekt je povinný zabezpečiť zásobovanie po komunikáciách k tomu
vyhradených. V prípade nemožnosti splnenia týchto podmienok sa bude problém riešiť po
vydaní súhlasu obce.
2) Podnikateľský subjekt je povinný preukázať doklad osvedčujúci zabezpečenie skládky
odpadu, odvozu odpadu, ako i likvidácie odpadu z jeho prevádzkarne.
3) Podnikateľské subjekty môžu v obci poskytovať služby a predávať tovar len v rozsahu
uvedenom v živnostenskom oprávnení.
4) Pri porušení ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia obec bude postupovať v
súlade s platnou právnou úpravou.
5) Nariadenie o podmienkach podnikania na území obce Dunajský Klátov bolo schválené
dňa 29.11.2007 s účinnosťou od 1. januára 2008.

Mária Csibová Bc.
starostka obce

