Obec F I N T I C E
Obecné zastupiteľstvo vo Finticiach na základe ust. § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach podnikania v katastrálnom území obce Fintice
ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie podrobnejšie upravuje podmienky prevádzkovania
živnosti v katastrálnom území obce Fintice.
2/ Obec Fintice v spolupráci s podnikateľskými subjektami – fyzickými aj právnickými
osobami:
- sleduje a hodnotí úroveň uspokojovania potrieb obyvateľov obce,
- vytvára podmienky a navrhuje alebo sama vykonáva potrebné opatrenia na
zabezpečenie riadneho a plynulého zásobovania obyvateľov a poskytovania služieb.
ČASŤ II.
VÝKON PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
§2
Prevádzkarne v obci
Prevádzkarňou sa podľa tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje
určitá podnikateľská činnosť.
1/ Okrem základných povinností podnikateľov zakotvených v ust. § 29 a ust. § 31 zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní sú podnikatelia vykonávajúci obchodnú a výrobnú
činnosť alebo poskytujúci služby v obci povinní dodržiavať následovné povinnosti:
a/ pred započatím výkonu podnikateľskej činnosti, ktorá sa dotýka záujmov obyvateľov obce,
musí byť vopred vydané záväzné stanovisko obce Fintice k jeho začatiu, súhlas obce
s umiestnením prevádzkarne.
b/ v priestoroch prevádzkarne prístupnej pre verejnosť nie je prípustné bez predchádzajúceho
súhlasu obce umiestňovať vývesky, plagáty a oznámenia, ktoré nemajú bezprostredný vzťah k
vykonávanej činnosti,
c/ ponúkaný tovar v prevádzkarni a vo výkladoch sa musí viditeľne označiť momentálne
platnými cenami a ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných triedach, aj
akostnou triedou,

d/ podnikateľ, ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby, je povinný označiť tovar cenami
alebo sprístupniť zákazníkom cenník, prípadne ich informovať o cenách iným spôsobom.
Zákazníkovi sa musí umožniť overiť si správnosť účtovaných cien a správnosť merania
kontrolnými meradlami. V prevádzkarni, prípadne pri prevádzkovaní živnosti sa smú
používať iba meradlá, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.
2/ Ambulantný predaj
Ambulantne predávať v obci môže na mieste tomu vyhradenom fyzická alebo právnická
osoba po uhradení poplatku v zmysle VZN obce Fintice o miestnych poplatkoch na Obecnom
úrade vo Finticiach a po predložení živnostenského oprávnenia k činnosti zhodujúcej sa so
žiadaným predajom.
Ak prevádzkareň vykonáva ambulantný predaj musí byť na prenosnom zariadení
označenie:
- ku ktorej prevádzkarni patrí,
- jej adresa /príp. vlastníka firmy/
Zároveň je podnikateľ povinný uviesť adresu prevádzkarne, v ktorej môže občan /kupujúci/
po skončení príležitostného predaja alebo poskytovania služieb reklamovať prípadnú chybu
tovaru, resp. chybu služby.
3/ Pracovníci prevádzkarne nesmú požadovať, aby si občan kúpil ďalší tovar alebo objednal
ďalšie služby za peniaze, ktoré sa mu majú vydať, ani aby si drobné peniaze obstaral sám.
4/ Pracovníci prevádzkarne sú povinní vykupovať po celý čas predaja zálohované fľaše
a obaly, v ktorých sa výrobky predávajú v cene, v akej boli zálohované po celý čas predaja
v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa.
Výkup fliaš sa nesmie viazať na výmenu, resp. viazaný nákup tovarov v hodnote
vrátených zálohovaných fliaš.
ČASŤ III.
ČAS PREDAJA A PREVÁDZKOVÝ ČAS
§3
Úvodné ustanovenia
1/ Čas predaja a prevádzkový čas v prevádzkarniach sa určuje, prípadne mení v súlade
s miestnymi a regionálnymi záujmami tak, aby obyvatelia mali možnosť obstarať si nákupy
a služby v mimopracovnom čase a aby podnikatelia – právnické aj fyzické osoby –
uspokojovali ich potreby v obci.
2/ Tovar sa môže predávať výhradne v určenom čase predaja.
Po celý čas predaja musí prevádzkareň a všetky jej časti zostať otvorené a všetci
obyvatelia, ktorí v čase predaja do prevádzkarne vošli, musia byť obslúžení.

§4
Určenie času predaja a služieb
1/ Podnikateľský subjekt, ktorý je oprávnený vykonávať obchodnú činnosť alebo poskytovať
služby na území obce Fintice je povinný pred začatím činnosti v prevádzkarni navrhnúť čas
predaja alebo služieb a požiadať obec o jeho schválenie.
Žiadosť je potrebné adresovať Obecnému úradu vo Finticiach a musí obsahovať
aspoň:
-

obchodné meno podnikateľa
sídlo podnikateľa
sídlo prevádzkarne, v ktorej sa žiada určenie času predaja
návrh času predaja alebo služieb s vyznačením prestávok
meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne.

2/ Na základe žiadosti určí obec Fintice čas predaja tak, aby zodpovedal podmienkam
uvedeným v § 3, odst. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. O určení upovedomí
podnikateľa s tým, že tento nemôže svojvoľne bez súhlasu obce čas predaja meniť.
3/ Pokiaľ podnikateľ nepredloží obecnému úradu žiadosť s náležitosťami uvedenými v odst. 1
tohto ustanovenia, resp. predloží návrh, ktorý nezohľadňuje podmienky v obci Fintice, určí
mu čas predaja obec Fintice
4/ Na žiadosť podnikateľa možno už určený čas predaja v prevádzkarni meniť, príp.
upravovať len so súhlasom obce Fintice.
ČASŤ IV.
PRECHODNÉ UZAVRETIE PREVÁDZKARNE
§5
1/ Prevádzkareň možno uzavrieť na nevyhnutne potrebný čas len z následovných dôvodov:
- vykonávanie inventarizácie,
- živelnej udalosti,
- havarijného stavu prevádzkarne, alebo jej zariadenia,
- smrti pracovníka, alebo poskytnutia pracovného voľna v súvislosti s jeho náhlym
ochorením alebo úrazom, príp. s náhlym ochorením alebo úrazom jeho rodinného
príslušníka, ak ide o prevádzkareň s jedným pracovníkom.
V týchto prípadoch nie je potrebný k prechodnému uzavretiu prevádzkarne súhlas
obce Fintice. Stačí len oznámenie, ak to netrvá viac ako jeden deň.
2/ Vo všetkých ostatných prípadoch podnikateľ vykonávajúci obchodnú činnosť alebo
poskytujúci služby je povinný prerokovať prechodné uzavretie prevádzkarne s Obecným
úradom vo Finticiach.
Výsledkom prerokovania môže byť:
- udelenie súhlasu na prechodné uzavretie,
- neudelenie súhlasu na prechodné uzavretie,
- dôvodu prechodného uzavretia.

ČASŤ V.
ZMENY V PREVÁDZKE
Zmeny v charaktere prevádzky v dôsledku zmeny pôvodného zámeru využitia
schváleného formou záväzného stanoviska podľa časti II. § 2, odst. 1 a/, je možné uskutočniť
výlučne so súhlasom obce.
ČASŤ VI.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§6
1/ V prevádzkarni možno predávať tovar alebo poskytovať služby len v rozsahu určenom
v živnostenskom oprávnení a v súlade so záväzným stanoviskom obce k začatiu
podnikateľskej činnosti.
2/ Definitívne ukončenie činnosti prevádzkarne alebo jej premiestnenie je povinný
prevádzkovateľ oznámiť na Obecnom úrade vo Finticiach pred dňom ukončenia, resp.
premiestnenia. Pri premiestnení prevádzky platia predchádzajúce ustanovenia, podobne
ako pri ukončení a zriaďovaní prevádzky.
3/ Pokiaľ subjekty – právnické a fyzické osoby – nebudú rešpektovať ustanovenia tohto
všeobecne záväzného nariadenia, obec bude postupovať v súlade s platnou právnou úpravou
zákona č. 481/1992 Zb., zákona č. 372/1190 Zb. a zákona č. 455/1991 Zb. /sankčný postih
podľa zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, návrh na odňatie živnostenského
oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. ap./
4/ Kontrolou dodržiavania tohto nariadenia sú poverení poslanci obecného zastupiteľstva,
hlavný kontrolór a poverení pracovníci obce.
5/ Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti právnických a fyzických osôb podľa
osobitných predpisov.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo
Finticiach dňa 31.5.1996.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.6.1996.
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starosta obce

