OBEC Horné Naštice

Obecné zastupiteľstvo
HORNÉ NAŠTICE

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Naštice
č. 1/2009
o určení prevádzkového času prevádzok obchodu a služieb
- obchody a pohostinské zariadenia v obci Horné Naštice

Schválené uznesením č. 08/2009, bod c) na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa: 15. mája 2009
VZN platné od : 1. júna 2009
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VZN vyvesené dňa : 16 mája

2009

zvesené dňa : 31. mája

2009

Obec Horné Naštice v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) , § 6 a 11 ods. 4 písm. g) Zákona NR SR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Naštice č. 1/2009
o určení prevádzkového času prevádzok obchodu a služieb – obchody a pohostinské
zariadenia v obci Horné Naštice

ČLÁNOK 1
Prevádzkový čas a čas predaja si určujú prevádzkovatelia samostatne s prihliadnutím
na uspokojovanie potrieb obyvateľov obce v súlade s týmto VZN.
ČLÁNOK 2
1. Prevádzkový čas je čas potrebný na prípravu prevádzky pred časom predaja, na jej
otvorenie, a po čase predaja, na jej uzatvorenie.
2. Čas predaja je súčasťou prevádzkového a času a je časom, ktorý prevádzkovateľ v súlade
s týmto nariadením, záväzne určil pre styk so zákazníkmi.
3. Prevádzkovateľ je osoba, ktorá v plnej miere zodpovedá za chod prevádzky ako vlastník,
alebo zodpovedný zamestnanec.
4. Mimoriadna akcia je akcia poriadaná pre uzavretý okruh osôb, ako napr. zábava, kar
apod.
5. Doručenie oznámení, žiadosti a iných podaní obci sa považuje za splnené, ak takéto
písomnosti budú doručené na adresu obecného úradu Horné Naštice, prípadne osobne do
kancelárie obecného úradu v Horných Našticiach.
ČLÁNOK 3
1. Všeobecný prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkach obchodu a služieb je:
a) v nebytových priestoroch obytných domov
od 5,30 hod do 17,00 hod.
b) v nebytových priestoroch ostatných budov
od 5,30 hod. do 23,00 hod.
c) pre sezónne posedenie pred prevádzkou reštauračného pohostinného zariadenia
počas letnej turistickej sezóny v čase
od 15. apríla do 15. novembra
od 10.00 hod. do 22.00 hod.
2. Prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkach s hudobnou produkciou, v prevádzkach
pohostinského a zábavného charakteru bez hudobnej produkcie, môžu v zastavanom území
obce prevádzkovatelia určiť prevádzkový čas po 22.00 hod. , najdlhšie však do 02.00 hod,
mimo rozmedzia uvedeného v ods. 1 tohoto článku, len v uzavretých priestoroch,
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3. Prevádzkový čas a čas predaja v rámci rozmedzia podľa ods. 1 až 2 si prevádzkovatelia
určujú samostatne.

ČLÁNOK 4
Prevádzkovateľ prevádzky s hudobnou produkciou a usporiadateľ mimoriadnej akcie
zabezpečia verejný poriadok po celý čas poriadania akcie, odstránia znečistenia
bezprostredného okolia prevádzky, spôsobeného jej účastníkmi a taktiež zabezpečia
zachovanie nočného kľudu počas trvania akcie v čase od 22.00 hod. do 02.00 hod. v mieste
a blízkom okolí poriadania akcie. V prípade vážneho porušenia verejného poriadku, resp.
nočného kľudu, ihneď privolajú na vykonanie nápravy príslušníkov polície.
ČLÁNOK 5
Prechodné uzatvorenie prevádzky je prevádzkovateľ povinný oznámiť obci. Pri
uzatvorení prevádzky, určenej pre styk so zákazníkmi, je prevádzkovateľ povinný, ak tomu
nebránia vážne dôvody, aspoň 1 deň vopred na vhodnom a viditeľnom mieste prevádzky
zverejniť:
a) vyznačenie /obchodné meno/ prevádzky
b) sídlo prevádzky a adresu, na ktorej sa prevádzka nachádza
c) začiatok prechodného uzatvorenie
d) koniec prechodného uzatvorenia

ČLÁNOK 6
Prevádzkovateľ na viditeľnom mieste prevádzky vyznačí základné údaje o prevádzke,
najmä:
a) obchodné meno / u fyzickej osoby meno a priezvisko, u právnickej osoby názov
a právnu formu /
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzky
c) adresu a číslo služobného telefónu osoby zodpovednej za činnosť prevádzky
d) prevádzkový a predajný čas
e) pri prevádzkach reštauračného a pohostinského charakteru ich kategóriu a cenovú
skupinu
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ČLÁNOK 7
l. O ukončení činnosti prevádzky, resp. o jej zrušení, je prevádzkovateľ povinný neodkladne,
najneskôr sedem dní vopred, písomne informovať obec.
1. Ukončenie činnosti prevádzky, resp. jej zrušenie, musí byť vhodnou formou verejnosti
vopred oznámené na viditeľnom mieste prevádzky s uvedením dňa, ku ktorému
prevádzkovateľ činnosti prevádzky končí, resp. prevádzku ruší.
ČLÁNOK 8
1. Kontrolu dodržiavania tohoto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení pracovníci
obecného úradu v súlade so svojimi kompetenciami.
2. Za porušenie ustanovení tohoto nariadenia môže byť fyzická osoba postihnutá v zmysle
zákona o priestupkoch a právnická osoba, alebo fyzická osoba, oprávnená na podnikanie
postihnutá tiež v zmysle zákona o Obecnom zriadení.
3. Určenie prevádzkového času a času predaja v prevádzkach obchodu a služieb, vydané do
dňa účinnosti tohoto VZN, sú prevádzkovatelia povinní zosúladiť s týmto nariadením do
30. júna 2009.
ČLÁNOK 9
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb,
ktoré
vykonávajú z iných právnych predpisov a nariadení obce.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Horných
Našticiach dňa 15. mája 2009 uznesením číslo 08/2009, pod bodom c ) a nadobúda
účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Horné Naštice.
3. Po nadobudnutí právoplatnosti tohoto VZN č. 1/2009 sa ruší uznesenie OZ v Horných
Našticiach č. 37/07 zo dňa 21. 9. 2007 pod písm. b), ktorým sa schválil prevádzkový čas
Pohostinstva L. Hedera, Potraviny Bobušová a prevádzky COOP Jednota v Horných
Našticiach

Jozef H e d e r a
starosta obce
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Čl. IX
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
§ 22
Sadzba poplatku a určenie poplatku
(1)Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vzniknuté na území
obce
Horné Naštice je stanovená týmto Všeobecne záväzným nariadením obce na kalendárny rok
2009 vo výške 0,04 € ( 1,20 Sk) na deň a obyvateľa čo je na celý kalendárny rok 15,44 €
(465,- Sk ) na jedného obyvateľa. Z toho 10,00 € (301.00 Sk) zaplatí občan, 5,44 € (165.Sk) na každého obyvateľa doplatí obec.
(2) Na každú neobývanú nehnuteľnosť stanovuje obec poplatok za komunálne odpady
a ostatné odpady 3,32 € ( 100,- Sk) na rok.
§ 23
Zníženie poplatku
(1) Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka a po doložení hodnoverného dokladu
poplatníkovi poplatok zníži alebo odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže, že:
a) sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
- potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke obdobia pracovného výkonu v zahraničí
- čestné vyhlásenie rodinného príslušníka o dĺžke obdobia pobytu v zahraničí
b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby- povolávací
rozkaz
c) zo študijných dôvodov – ak občan je neprítomný v obci dlhodobo.
- pri zdržiavaní sa na území Slovenskej republiky
d) potvrdenie od iného správcu dane, že daňovník daň zaplatil u neho ( študenti,
týždňoví zamestnanci, osoby, bývajúce v podnájme)
Tieto doklady poplatník predloží najneskôr do 31. 3 príslušného kalendárneho roka.
(3) Obec o žiadosti o zníženie poplatku rozhodne do 70 dní od doručenia žiadosti, ku ktorej
budú priložené potrebné hodnoverné doklady.
§ 24
Platenie a splatnosť poplatku
(1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obec platobným
výmerom.
Poplatok sa platí:
a) v hotovosti do pokladne obce
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b) bezhotovostnou platbou na účet obce v banke, na pošte
(2) Splatnosť poplatku:
a) u fyzických osôb – nepodnikateľov
- do sumy 33,19 € ( 1000 Sk) jednorázovou splátkou do 31. mája bežného roka
- nad sumu 33,19 € (1000 Sk) prvá splátka do 31.5.bežného roka, druhá splátka do
30.9. bežného roka
b) u právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov
- do sumy 165,97 € (5000 Sk) jednorázovou splátkou,
- nad sumu 165,97 € ( 5000 Sk) prvá splátka do 31.5.bežného roka , druhá splátka
do 30.9.bežného roka
c) poplatky môžu byť splatené aj splátkovým kalendárom, a to podnikateľským
subjektom, ktorý o to písomne požiadajú na obecnom úrade.

ČL. X.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 25
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.1/2007 miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne a stavebné odpady v obci Horné Naštice.
(2) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach
č. 27/2008 bod d) 5.12.2008 a nadobúda účinnosť 1. 1. 2009.

Jozef H e d e r a
starosta obce
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