Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Podhradie
o podmienkach podnikania na území mesta.
VZN č. 3/1995
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí na základe § 4, ods. 3, zákona SNR č. 369/1990
Zb., v znení neskorších predpisov, v súlade so štatútom mesta Spišské Podhradie a v náväznosti na §
21 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

§1
Úvodné ustanovenia
1/ toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „nariadenie“/ podrobnejšie upravuje niektoré
podmienky podnikania významné pre ochranu spotrebiteľa v kat. území mesta Spišské Podhradie.
2/ Na účely tohto „nariadenia“ sú vymedzené pojmy:
a/ spotrebiteľom sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa
služby pre priamu spotrebu týchto osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti.
b/ predávajúcim je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby.
c/ výrobkom sa rozumie akákoľvek vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez
ohľadu stupeň jej spracovania a je určená na ponuku spotrebiteľovi.
d/ službou je akákoľvek činnosť, ktorá je určená n ponuku spotrebiteľovi.
3/ Samosprávne orgány mesta, okrem toho že uskutočňujú všetky úkony súvisiace so správou
mesta a jeho majetku, vykonávajú v oblasti obchodnej a podnikateľskej aj tieto úkony:
a/ usmerňujú ekonomickú činnosť v meste, najmä vydávajú záväzné stanoviská k investičnej
činnosti v meste, k využitiu miestnych zdrojov, zaujímajú stanoviská k zámerom ich činností, ak sa
týkajú záujmov obyvateľov a mesta.
b/ utvárajú podmienky na riadne zásobovanie mesta, vykonávajú nad ním dozor, berú na vedomie
a potvrdzujú predajný a prevádzkový čas.
c/ vykonávajú vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb
obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
d/ zabezpečujú verejný poriadok v meste.
4/ V katastrálnom území mesta zakazuje sa zriaďovať prevádzky, ktoré svojou činnosťou môžu
negatívne ovplyvňovať životné prostredie v obci. Jedná sa najmä o umiestňovanie prevádzok na
likvidáciu nebezpečných odpadov a umiestňovanie veľkoskladov s chemickým a horľavým
materiálom I. stupňa. K umiestňovaniu týchto a im podobným prevádzok v katastrálnom území
mesta môže dať mesto súhlas vo výnimočných prípadoch až po kladnom stanovisku odbornej
komisie zriadenej pre tento účel pri mestskom zastupiteľstve a po schválení v mestskom
zastupiteľstve.
5/ K umiestneniu prevádzok reštauračných a im podobných prevádzok, prevádzok hlučných
a prašných je potrebné stanovisko odbornej komisie pri mestskom zastupiteľstve zriadenej pre
tento účel, ktorá mimo iného konzultuje otázku otvorenia prevádzky aj so susedmi.
6/ Podnikateľské subjekty sú povinné pred začatím podnikateľskej činnosti v meste požiadať
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mesto o vydanie záväzného stanoviska je potrebné predložiť doklad o právnom dôvode
užívania / list vlastníctva resp. nájomná zmluva/.
Obchodná a podnikateľská činnosť.
§2
Prevádzkárne v meste
1/ Pri zriadení prevádzkarne je podnikateľ povinný čo najúčinnejšie chrániť životné
a pracovné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky pred škodlivými účinkami, ktoré
môže jeho činnosť vyvolať. Podnikateľ je povinný budovať zariadenia na ochranu životného
a pracovného prostredia pred škodlivými účinkami, ktoré sú alebo môžu byť jeho činnosťou
vyvolávané a trvale zabezpečovať ich plynulý a účinný chod. Náklady na opatrenia na
odstránenie škôd vzniknutých činnosťou podnikateľa a na opatrenia n tvorbu a ochranu
životného a pracovného prostredia ohrozovaných osôb jeho činnosťou znáša podnikateľ zo
svojho.
Prevádzkáreň i vedľajšia prevádzkáreň musí byť viditeľne označená obchodným menom,
prípadne tiež uvedením predmetu podnikania.
2/ Podnikatelia vykonávajúci obchodnú činnosť v meste sú povinní dodržiavať nasledovné
povinnosti:
a/ predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť týchto údajov ,
b/ predávať výrobky a poskytovať služby v predpísanej alebo schválenej akosti,
c/ riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere
poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku,
d/ zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli viditeľne označené všeobecne
zrozumiteľnými údajmi o výrobcovi, prípadne dovozcovi, o množstve, akosti, dátume výroby,
dobe použiteľnosti a spôsobe používania,
e/ označiť tovar vystavený v prevádzkárni a vo výkladoch viditeľne cenou platnou v okamihu
ponuky, a ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných triedach aj akostnou
triedou,
f/ neviazať predaj výrobkov alebo poskytnutie služieb na predaj iných výrobkov alebo
poskytnutie iných služieb,
g/ nepožadovať od spotrebiteľa zakúpenie ďalšieho tovaru alebo objednať ďalšej služby za
peniaze, ktoré sa mu maj vydať ani aby si drobné peniaze obstaral sám,
h/ vykupovať po celý čas predaja vrátené zálohované fľaše a obaly, v akých sa v prevádzkarni
predáva.
3/ V prevádzkárni možno poskytovať služby a tovar len v rozsahu určenom
v živnostenskom oprávnení.

§3
Ambulantný predaj
1/ Ambulantný predaj v katastrálnom území mesta Spišské Podhradie sa môže vykonávať
len na určenom mieste /trhovisku/ a so súhlasom primátora mesta povereného pracovníka
MsÚ /p. Vancová/.
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Za ambulantný predaj sa považuje aj predaj z pojazdných predajní , alebo priamo z auta.
2/ Pri výkone ambulantného predaja musí byť na prenosnom zariadení označenie:
-

ku ktorej prevádzkárni patrí
jej adresa, prípadne adresa vlastníka
uvedenie adresy prevádzkárne, v ktorej môže spotrebiteľ po skončení príležitostného predaja
alebo poskytovania služieb reklamovať prípadnú vadu tovaru, resp. vadu služby

3/ Výkonom ambulantného predaja nesmie dochádzať k poškodzovaniu životného prostredia
v meste.
4/ Aj pri ambulantnom predaji tovarov, ktorých predaj je podmienený v súlade so zákonnými
opatreniami registračnou pokladňou je podnikateľ povinný mať registračnú pokladňu.

§4
Predajná a prevádzková doba
1/ Čas predaja /prevádzková doba/ v prevádzkárňach sa určuje, poprípade mení v súlade
s miestnymi a regionálnymi záujmami, aby obyvatelia mali možnosť obstarať si nákupy
a služby v mimoriadnom čase, a aby podnikatelia uspokojovali ich potreby v katastrálnom
území mesta Spišské Podhradie.
2/ Tovar sa môže predávať, resp. služby poskytovať výhradne v dobe vyznačenej ako predajná
doba, v obchodných jednotkách aj po jej skončení, ak je o predaj tovaru záujem.
3/ Po celý čas predaja /prevádzkovej doby/ musí prevádzkáreň a všetky časti zostať otvorené a
všetky časti zostať otvorené a všetci zákazníci, ktorí v čase predaja do prevádzkárne vošli,
musia byť obslúžení.

§5
Určovanie času predaja
1/ Podnikateľské subjekty vykonávajúce obchodnú činnosť a poskytujúce služby, sú povinné
bez zbytočného odkladu pred otvorením prevádzkárne predložiť návrh na schválenie času
predaja /prevádzkovej doby/.
Žiadosť sa podáva na Mestský úrad v Spišskom Podhradí /tlačivo žiadosti si podnikateľské
subjekty môžu vyzdvihnúť priamo na MsÚ/ a musí obsahovať:
- meno a adresu podnikateľa /názov firmy/
- bydlisko
- názov a adresu prevádzkárne
- meno zodpovedného vedúceho
- sortiment predávaného tovaru resp. poskytovaných služieb
- číslo telefónu
- navrhovaný čas predaja /prevádzkovej doby/
2/ Na základe žiadosti doporučí mesto Spišské Podhradie čas predaja tak, aby zodpovedal
podmienkam tohto „nariadenia“.
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3/ Pokiaľ podnikateľ predloží Mestskému úradu návrh, ktorý nevyhovuje podmienkam mesta
a požiadavkám občanov, doporučí čas predaja /prevádzkovú dobu/ mesto Spišské Podhradie.
4/ Pri rozhodovaní o čase predaja /prevádzkovej doby/ bude mesto Spišské Podhradie prihliadať
na to, aby v prevádzkárňach boli služby zabezpečované spravidla v čase o od 8.00 – 18.00 hod.
5/ Čas predaja nemôžu podnikateľské subjekty svojvoľne meniť, bez predchádzajúcej konzultácie
so samosprávnymi orgánmi mesta.
6/ Dočasné uzavretie prevádzkárne je podnikateľ povinný oznámiť výveskou na vhodnom a trvale
viditeľnom mieste v prevádzkárni s uvedením začiatku a konca dočasného uzavretia.

§6
Spoločné a záverečné ustanovenia.
1/ Mestský úrad v Spišskom Podhradí a ostatné samosprávne orgány mesta úzko spolupracuje s
orgánmi verejnej správy pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto
„nariadenia“.
2/ Pokiaľ podnikatelia nebudú rešpektovať ustanovenia tohto „nariadenia“, ostatné právne
predpisy a všeobecne záväzné nariadenia mesta, ktoré spolupôsobia v oblasti obchodu
a podnikania samosprávne orgány mesta môžu:
a/ predvolať podnikateľa na komisiu pre podnikanie a obchod pri MZ za účelom
upozornenia na nedostatky formou zápisnice
b/ v súlade s právnymi predpismi udeliť blokovú pokutu
c/ uložiť pokutu až do výšky 100 000,- Sk právnickej osobe
d/ podstúpiť podnikateľa na priestupkové konanie
e/ upozorniť živnostenské oddelenie na nedostatky podnikateľa
f/ navrhnúť odňatie resp. pozastavenie živnostenského oprávnenia
g/ podstúpiť podnikateľa orgánom činným v trestnom konaní.
3/ Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí.
4/ Kontrolou dodržiavania tohto „nariadenia“ sú poverení pracovníci Mestského úradu v
Spišskom Podhradí, členovia podnikateľskej komisie pri MZ v Spišskom Podhradí.
Toto „nariadenie“ bolo schválené uznesením MZ č. 7/1995 zo dňa 29. 09. 1995
Nariadenie bolo vyvesené dňa 2.10.1995
Nariadenie bolo zvesené dňa 17.10.1995
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta o podmienkach podnikania na území mesta Spišské
Podhradie nadobúda účinnosť dňom 17.10.1995.

V Spišskom Podhradí dňa 29.9.1995

Ing. František Slebodník
Primátor mesta
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