
Všeobecne záväzné nariadenie obce Moravský Sv. Ján

č. 4/2007
o usmerňovaní obchodnej činnosti na území obce

Moravský Sv. Ján

     Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Sv. Jáne v zmysle § 6, § 4 ods. 3, písm. d) a h) zákona č.
369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle živnostenského
zákona č. 455/1991 Zb. vydáva VZN o usmerňovaní obchodnej činnosti na území obce Moravský
Sv. Ján. 

Čl. 1
Účel nariadenia

       1./  Účelom tohto nariadenia je stanoviť povinnosti fyzických a právnických osôb, 
              podnikajúcich na území obce Moravský Sv. Ján v obchodnej činnosti, ktoré sú povinní pri
              svojej podnikateľskej činnosti vykonávať.

        2./  Toto VZN sa týka podnikateľov, ktorí získali oprávnenie podnikať na základe  zákona č.   
              455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní a zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka na 
               úseku obchodnej činnosti.

Čl. 2
Určenie prevádzkového času

 
1. Obec Moravský Sv. Ján povoľuje prevádzkový čas pre fyzické a právnické osoby

podnikajúce v oblasti obchodu a služieb.
2. Pri povolovaní prevádzkového času vychádza obec Mor.Sv.Ján z maximálnej pružnej doby,

aby  boli  uspokojené   potreby obyvateľov a požiadavky podnikateľov a  preto  stanovuje:
a) všeobecný prevádzkový čas v predajniach potravinárskeho charakteru od 6,00 hod –
18,00 hod. Po – Pi a v sobotu a nedeľu od 6,00 hod. - 12,00 hod.
b) v pohostinských službách sa prevádzkový čas určuje od 10,00 hod. - 22,00 hod., počas
piatku, víkendov a sviatkov sa posúva prevádzkový čas do 24,00 hod.
c) v ostatných prevádzkach poskytujúcich služby (kaderníctvo, holičstvo....) sa vychádza v
maximálnej miere v ústrety prevádzkovateľovi a prihliada sa na to, aby služby mohli
občania využívať aj po pracovnej dobe.

3. Podnikateľ predloží pred otvorením prevádzky návrh na povolenie prevádzkového času,
ktorý po schválení  je pre prevádzkovateľa záväzný.

4. V prípade, že podnikateľská činnosť a dôsledky tejto činnosti narušujú verejný poriadok,
môže obec Moravský Sv. Ján pristúpiť k zmene prevádzkového času podľa zváženia.
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Čl. 3
Ochrana životného prostredia

1. Podnikateľ zodpovedá za udržiavanie verejného poriadku, čistoty, hygieny a čistoty okolia
na priľahlom verejnom priestranstve  v okolí svojej prevádzky.

2. Podnikateľ je povinný dňom otvorenia prevádzky zabezpečiť svoju prevádzku smetnou
nádobou, zodpovedajúcou typu a charakteru prevádzkovej jednotky.

Čl. 4
Označenie prevádzkarne

1. Prevádzkáreň musí byť viditeľne označená obchodným menom, prípadne s uvedením
predmetu podnikania.

2. Na vchodových dverách alebo na inom vhodnom mieste musí byť uvedené: obchodné meno,
sídlo, príp. bydlisko podnikateľa, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť
prevádzkárne, prevádzkový alebo predajný čas.

3. Podnikatelia podnikajúci na území obce sú povinní dodržiavať normy hlučnosti v zmysle
platných predpisov.

                               

Čl. 5
Kontrolná činnosť a sankcie

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním VZN o usmerňovaní obchodnej činnosti na území
obce Moravský Sv. Ján v rozsahu tohto nariadenia vykonávajú poverení pracovníci obce.

2. Porušenie ustanovení tohto VZN sa bude riešiť v zmysle zákona SNR č. 372/90 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1. VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Moravský Sv.
Ján.

2. VZN bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 4.7.2007 uznesením č. 55/2007.

 Ing. Vladimír Škrabák
         starosta obce 

 



   


