Číslo dokumentu: VZN 3/2018

MESTO ŠAHY
Hlavné námestie č.1, 936 01 ŠAHY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ

Počet strán: 6

NARIADENIE MESTA ŠAHY

č. 3 /2018
o podmienkach podnikania na území mesta Šahy

Schválené uznesením MsZ: 37-IX./18-Z
zo dňa: 04.07.2018
Gestorský útvar:
Vypracoval:

oddelenie výstavby, ŽP a regionálneho rozvoja
Ing. Imrich Marton

Zapracované poslanecké návrhy, schválené Mestským zastupiteľstvom v Šahách, dňa
04.07.2018
Zverejnené: 11.07.2018
Dátum účinnosti: 26.07.2018

Mestské zastupiteľstvo v Šahách na základe § 4, ods. 3, písm. d), a § 11, ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov,
v nadväznosti na zákon o živnostenskom podnikaní č. 455/1991 Zb., v znení neskorších zmien
a doplnkov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a
doplnkov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šahy č. 3/2018
o podmienkach podnikania na území mesta Šahy
Článok I.
Úvodné ustanovenie
Týmto VZN sa podrobnejšie upravujú podmienky pre rozvoj obchodu, výroby a
služieb v meste Šahy.
Usmerňovanie podnikateľskej činnosti na území mesta Šahy administratívne
zabezpečuje Mestský úrad v Šahách prostredníctvom oddelenia výstavby, životného prostredia
a regionálneho rozvoja, v súlade s platnou právnou úpravou. Podnikateľským subjektom sa
rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá je držiteľom živnostenského listu alebo
koncesnej listiny, prípadne zapísaný v obchodnom registri, v súlade so zákonom č. 455/1991
Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

Článok II.
Vzťah mesta a podnikateľských subjektov

1. Mesto vytvára priaznivé podmienky pre podnikateľské subjekty. Za tým účelom vedie
evidenciu už existujúcich právnických a fyzických osôb, ktoré majú sídlo alebo stálu
prevádzku na území mesta.

Článok III.
Zriaďovanie prevádzok
1. Mesto Šahy v zmysle novely zák. č. 70/2018 Z.z. o obecnom zriadení, § 4 ods. 3 písm. d/
usmerňuje ekonomickú činnosť na území mesta, a ak tak ustanovuje osobitný predpis,
vydáva súhlas, záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti
právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta. Vydáva
záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste.

Článok IV.
Ambulantný a trhový predaj
1. Podmienky
nasledovne:

ambulantného a trhového predaja na území mesta Mesto Šahy určuje

V meste Šahy ambulantne sa môže predávať mimo trhoviska
- knihy, denná a periodická tlač
- žreby okamžitých a vecných lotérií
- drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky
- ovocie, zelenina, kvetiny
- predvádzacie a reklamné akcie, spojené aj s predajom tovaru
- sezónny predaj na verejnom priestranstve ( textil, odev, športové potreby a iné
spotrebné výrobky ).
2.

Miesta, vyhradené pre účely ambulantného predaja určuje MsÚ, prostredníctvom
zodpovedného pracovníka oddelenia výstavby, životného prostredia a regionálneho
rozvoja.

3.

Ambulantný predaj podlieha písomnému súhlasu MsÚ Šahy a to na základe písomnej
žiadosti podnikateľa.

4.

Poplatok za ambulantný predaj je stanovený v platnom VZN o daní z nehnuteľností
a miestnych daniach.

5.

Predaj
mimo určených miest
je možný vo výnimočných prípadoch, po
predchádzajúcom súhlase mesta a zaplatení miestneho poplatku. Ambulantný predaj pri
cestách mimo mesta sa zakazuje.

6.

Predaj na trhovisku sa riadi VZN č. 1/2007 o trhovom poriadku na trhovom mieste mesta.

Článok V.
Prevádzkovanie výherných hracích prístrojov a zábavných hracích automatov

1.

Mesto Šahy vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných
hrách v znení neskorších predpisov tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych
predpisov a podmienok určených v individuálnej licencii. Zároveň vykonáva správu
odvodov do rozpočtu obce.

2.

Prevádzkovateľ je povinný dodržať podmienky prevádzkovania výherného hracieho
prístroja stanovené zákonom č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších
predpisov obsiahnuté v rozhodnutí Mesta Šahy.

3.

Poplatok za umiestnenie výherného hracieho prístroja na území mesta Šahy sa platí za
umiestnenie a prevádzkovanie v reštauračnom a inom zariadení na základe rozhodnutia
Mesta Šahy.

4. Poplatok za umiestnenie zábavného hracieho prístroja na území mesta Šahy sa platí na
základe povolenia.

5.

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať odvod, ktorého výška je pri

a) hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení
obsluhovaných priamo hráčmi za každé takéto technické zariadenie 900,- € za
kalendárny rok do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza takéto technické zariadenie
b) videohrách za každý terminál bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas
kalendárneho roka 800,- € za kalendárny rok do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza
terminál.
6. Za vydanie nového rozhodnutia o zmene povolenia prevádzkovania prístroja Mesto Šahy
vyberá správny poplatok vo výške 33,- €.

Článok VI.
Čas predaja a poskytovania služieb
1.

Čas predaja v prevádzkárňach sa určuje, resp. mení v súlade s miestnymi záujmami
tak, aby obyvatelia mali možnosť obstarať si nákupy a služby aj v mimopracovnom
čase.

Článok VII.
Otváracie hodiny
1. Podnikateľský subjekt, ktorý mieni vykonávať obchodnú činnosť alebo poskytovať
služby na území mesta, je povinný zosúladiť otváracie hodiny prevádzky podľa tohoto
VZN.
2. Otváracie hodiny na území Mesta Šahy v súlade s § 4 ods.3 písm. i/ zák. č. 70/2018 Z.z. sa
určia v nasledovnom rozpätí:
a/ Potraviny, obchody s potravinárskym tovarom a obchodné reťažce
od 5,30 hod. do 21,00 hod.
b/ Živnostníci poskytujúci služby, predajne elektro, kniha, zlatníctvo, predajne drogistického tovaru a spotrebného sortimentu, obchodné domy, domáce potreby, lekárne
od 7,00 hod. do 20,00 hod.
c/

Pohostinstvá , reštaurácie, bistro, denný bar, kaviareň, bufety:
1. Pondelok až štvrtok od 6,00 hod. do 22,00 hod.
2. Piatok a sobota od 6,00 hod. do 24,00 hod.
3. Deň pracovného pokoja pred pracovným dňom od 6,00 hod. do 22,00 hod.

d/ Diskoklub, nočný bar:
1. Pondelok až štvrtok od 6,00 hod. do 22,00 hod.
2. Piatok a sobota od 6,00 hod. do 02,00 hod.
3. Deň pracovného pokoja pred pracovným dňom od 6,00 hod. do 22,00 hod.
e/

Čerpacie stanice pohonných hmôt, prevádzky osobitného charakteru podľa
zák.č.171/2005 Z.z.o hazardných hrách v znení neskorších predpisov
NON STOP.

Článok VIII.
Znečisťovanie životného prostredia a porušenie verejného poriadku

1. Všeobecný zákaz požívania alkoholických nápojov
Na celom území mesta Šahy je zakázané požívať alkoholické nápoje na verejných
priestranstvách a miestach verejne prístupných (napr. parky, detské ihriská, kostoly,
zdravotnícke zariadenia, priestory pred školami a pod.). Výnimku z tohto zákazu majú
letné terasy. Pri kultúrnych a iných podujatiach konaných na verejnom priestranstve môže
mesto povoliť predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov. Platí zákaz podávania
alkoholických nápojov osobám mladším ak 18 rokov. Alkoholickým nápojom sa
rozumejú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75
objemového percenta alkoholu.
2. Opatrenia na ochranu nefajčiarov
3. Na zákaz fajčenia sa vzťahuje osobitný predpis ( zák. o ochrane nefajčiarov ). V uzavretých
priestoroch, pri organizovaní zábavných podujatí pre mládež mladšiu ako 18 rokov
je fajčenie zakázané.

4. Okrem zákazu fajčenia uvedeného v osobitnom predpise je v záujme ochrany nefajčiarov
fajčenie na území mesta zakázané :
a. v čakárňach, na krytých autobusových zastávkach,
b. na miestach, na ktorých sa nachádzajú športové zariadenia určené pre deti a mládež,
c. na verejne prístupnom mieste pred vstupom do budov škôl, školskej jedálne a
kostolov.

3. Nočným pokojom je časový úsek od 22,00 hod. do 6,00 hod., určený na zabezpečenie
nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov mesta.
4. Reklama tabakových výrobkov sa zakazuje v predajniach potravín a cukrárňach v súlade
so zákonom č. 377/2004 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
5. Podmienky a pravidlá o nakladaní s odpadom určuje „ Všeobecne záväzné nariadenie č.
7/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady “

Článok IX.
Sankcie a pokuty
1.

Porušenie zákazu je priestupkom podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov.

Článok X.
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu ustanovení tohoto záväzného nariadenia sú oprávnení vykonať:
- poverení pracovníci MsÚ
- hlavný kontrolór mesta
- mestská polícia
2. Pri nerešpektovaní tohto všeobecne záväzného nariadenia bude mesto postupovať v
súlade s platnou právnou úpravou.
3. Toto nariadenie vychádza z ustanovení novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších zmien a doplnkov a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
v platnom znení.
3. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Šahy č. 3/2018 o podmienkach podnikania na území
mesta Šahy bolo schválené mestským zastupiteľstvom, dňa 04.07.2018
4. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Šahy č.3/2018 o podmienkach podnikania na území
mesta Šahy bude zverejnený na webovej stránke mesta Šahy a prístupný na mestskom
úrade v Šahách.
5. Dňom účinnosti tohto VZN sa zároveň stráca platnosť VZN č. 5/2011 o podmienkach
podnikania na území mesta Šahy vrátane jeho Dodatku č. 1

Ing. Štefan Gregor
primátor mesta

Vyvesené dňa: 05.06.2018
Zvesené dňa: 22.06.2018
Pripomienky k návrhu: bez pripomienok

