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2VESENÁ DŇA - 3 -02- 2015 Návrh 

PODPIS: U, j j 
Městské z istupitePstvo v Liptovskom Mikuláši, podl'a § 4 ods. 3, písm. i) apodPa § 6 ods. 1 zákona 
č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znění neskorších predpisov 

v y d á v á  

Všeobecne závazné nariadenie města Liptovský Mikuláš 
č. .../2015/VZN O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY 

SLUŽIEB V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Článok 1 
Uvodné ustanovenie 

1. Týmto všeobecne závazným nariadením (ďalej len „VZN") sa upravuje čas predaja v obchode 
a čas prevádzky služieb na území města Liptovský Mikuláš (ďalej len „město"). 

Článok 2 
Vymedzenie pojmov 

1. PodnikatePom je: 
a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podl'a osobitných 
predpisov, 
d) fyzická osoba, ktorá vykonává poPnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podPa 
osobitného předpisu.1 

2. Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnost'; nie je ním priestor súvisiaci 
s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie 
živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.2 

3. Prevádzkový čas je čas, počas ktorého podnikatel' v prevádzkarní poskytuje predaj tovaru alebo 
služieb. 
4. Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnění spotrebitePskej zmluvy koná v rámci 
predmetu svojej podnikatePskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na 
jej účet.3 

Článok 3 
Stanovenie prevádzkového času a oznámenie městu 

1. Všeobecný prevádzkový čas v prevádzkárňach obchodu a služieb sa stanovuje od 0.00 hod do 
24.00 hod. V rámci tohto času si podnikatel' stanoví prevádzkový čas bez obmedzenia. 

Článok 4 
Povinnosti prevádzkovatePa 

1. Podnikatel' oznámi městu písomnou formou prevádzkový čas pred začatím činnosti prevádzkarne 
alebo pri zmene prevádzkového času. 

2. Písomné oznámenie musí obsahovat': 
a) obchodné meno,4 

b) názov a adresu prevádzkarne, 

1 § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník 
2 § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
3 § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 o ochraně spotrebiteía 
4 § 8 a § 9 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník 



c) dátum začatia činnosti predaja, resp. poskytovania služieb, 
d) prevádzkový čas, 
e) sortiment předávaného tovaru, resp. druh poskytovaných služieb. 

3. Kpísomnému oznámeniu podnikatel' přiloží fotokópiu listiny oprávňujúcej ho na podnikanie 
(napr. výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra,...). 

4. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená 
prevádzková doba, označit' začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskór 24 hodin pred 
dočasným uzavretím prevádzkarne za předpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden 
deň. Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovat' najneskór sedem dní pred 
zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená 
prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnat' závazky voči spotrebitefom, najma kde 
móže spotřebitel' uplatnit' svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne. Predávajúci o tom 
zároveň písomne informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. Obec je povinná na 
požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebitefovi.5 

5. Město zveřejní na svojom webovom sídle příslušné tlačivá pre podanie oznámenia. 

Článok 5 
Přechodné a závěrečné ustanovenia 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2006/VZN o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš. 
2. MsZ v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto VZN dňa 5. februára 2015. 
3. Toto VZN nadobúda účinnost' dňom februára 2015. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátora města 

5 § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 o ochraně spotřebiteli 


