
Všeobecne záväzné nariadenie
císlo 7/2011

o podnikatelskej cinnosti a urcení casu predaja v obchode a casu prevádzky služieb
na území mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. d), h), i) an)
a podla § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom c. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom c.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom c. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom c.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebitela a o zmene zákona SNR c. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na vydaní tohto

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce

o podnikatel'skej cinnosti a urcení casu predaja v obchode a casu prevádzky služieb
na území mesta Zlaté Moravce.

CAST 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (dalej len "VZN") :
a) usmernuje podnikatelskú cinnost na území mesta,
b) urcuje pravidlá casu predaja v obchodných prevádzkach a cas prevádzky služieb

na území mesta Zlaté Moravce tak, aby mohli byt uspokojené potreby obyvatel'ov
i požiadavky podnikatelov,

c) neurcuje cas predaja na trhoviskách a cas ambulantného predaja,
d) neplatí pre verejné kultúrne podujatia na území mesta,
e) urcuje oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN.

§2
Základné pojmy

l. PrevádzkarDou sa na úcely tohto VZN rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje
podnikatelská cinnost.
Za prevádzkaren sa považuje najmä nebytový priestor, predajné zariadenie, stavba
resp. pozemok, na ktorý bolo dotknutým orgánom (príslušným stavebným
úradom) vydané právoplatné rozhodnutie o úcele užívania na maloobchod a služby.

2. Podnikaním sa rozumie sústavná cinnost vykonávaná samostatne podnikatel'om vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost za úcelom dosiahnutia zisku.



3. Podnikatel'om je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe
živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského
oprávnenia podla osobitných predpisova fyzická osoba, ktorá vykonáva
polnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podla osobitného predpisu. l)

Podnikatelom pre úcely tohto VZN je najmä osoba, ktorá spotrebitelovi ponúka alebo
predáva výrobky, alebo poskytuje služby.

4. Cas predaja v obchode a cas prevádzky služieb (dalej len "prevádzková doba") je
casovo ohranicená cast dna, pocas ktorej je prevádzkaren v rámci výkonu podnikatelskej
cinnosti sprístupnená spotrebitelom, t.j. v prevádzkarni sa v prospech spotrebitelov
vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby.

5. Všeobecným urcením casu predaja v obchode a casu prevádzky
(dalej prevádzkovej doby) sa rozumie urcenie casového rozpätia dna, pocas
ktorého si podnikatel sám urcí dobu, kedy sa v prevádzkarni bude prevádzkovat
podnikatelská cinnost.

6. Osobitným urcením casu predaja vobchode a casu prevádzky služieb (dalej
osobitnej prevádzkovej doby) sa rozumie urcenie takého casového rozpätia, kedy je
vykonávaná podnikatelská cinnost nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby a ktorá
podlieha osobitnému schvalovaniu.

7. Prísluchovou hudbou sa rozumie hudba urcená na pocúvanie, reprodukovaná
technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, pricom nejde o hudobnú produkciu.

8. Hudobnou produkciou sa rozumie najmä hudba urcená na tanecnú zábavu, zábavu
reprodukovanú technickým zariadením (diskotéka), koncertné vystúpenie, živá hudba na
pocúvanie, spev, tanec a pod ..

9. Nocným pokojom sa rozumie casový úsek dna od 22.00 hod. do 06.00 hod. pre
zabezpecenie zdravého a nerušeného pokoja a odpocinku obyvatelov mesta v záujme
dosiahnutia slušného obcianskeho spolunažívania a dobrých susedských vztahov. 2)

10. Rušením nocného pokoja sa rozumie šírenie neprípustného hluku a vibrácií v nocnom
case.

12. Uzavretou spolocnostou sa rozumie skupina osôb. ktorá sa v prevádzkarni oprávnene
zdržuje na základe pozvania, povolenia, alebo so súhlasom oprávnenej osoby
(prevádzkovatel, podnikatel, poverená osoba).

CAST 2
UST ANOVENIA O EKONOMICKEJ A PODNIKATELSKEJ CINNOSTI

NA ÚZEMÍ MESTA

§3
Usmernenie ekonomickej cinnosti na území mesta

Mesto Zlaté Moravce pri usmernovaní ekonomickej cinnosti v meste v rámci svoJeJ
samosprávnej pôsobnosti prihliada najmä na zachovanie zdravých podmienok a zdravého
spôsobu života obyvatelov mesta a na dodržiavanie verejného poriadku v meste za
predpokladu, že svojím konaním neobmedzí ústavné ani zákonné práva upravujúce
slobodný výkon podnikania.



Mesto Zlaté Moravce s odkazom na výkon samosprávnej pôsobnosti v záujme zachovania,
podpory a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvatelov mesta, najmä
v case nocného pokoja, vydáva pre dotknuté subjekty (podnikatelov) toto VZN o pravidlách
urcenia casu predaja v obchodoch a casu prevádzky služieb, v zmysle ktorého sú pri cinnosti
prevádzkarní povinní zdržat sa konania, ktoré by mohlo vzhladom na povahu prevádzkovanej
cinnosti negatívne vplývat na zdravý spôsob života obyvatelov mesta a narúšat ich pokojný
stav.

§4
Osobitné ustanovenia o podnikatelskej cinnosti

1. Mesto Zlaté Moravce vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k
podnikatelskej a inej cinnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu
prevádzkarne na území obce. 3)

2. Podnikatelské subjekty - fyzické alebo právnické osoby, ktoré pri výkone podnikatelskej
cinnosti používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií, sú povinné
zabezpecit, aby expozícia obyvatelov a ich prostredia bola co najnižšia a neprekrocila
najvyššie prípustné hodnoty ustanovené podla osobitného predpisu. 2)

3. Podnikatel môže zriadit prevádzkaren výlucne v priestoroch, ktoré sú na to stavebne
urcené. Stavbu možno užívat len na úcel urcený v kolaudacnom rozhodnutí, prípadne
v stavebnom povolení. Zmeny úcelu užívania stavby, ktoré spocívajú v zmene
spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom
rozšírení výroby alebo cinností, ktoré by mohli ohrozit život a zdravie ludí alebo životné
prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby. 4)5) 6)

Zmena úcelu užívania stavby ako aj prevádzkarne z hladiska funkcného clenenia
nesmie byt v rozpore so záväznou castou územnoplánovacej dokumentácie mesta.

4. Podnikatel, ktorý spotrebitelovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby
musí zabezpecit 7):

a) aby na vhodnom a trvale viditelnom mieste prevádzkarne bolo uvedené
obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby, meno
a priezvisko osoby zodpovednej za cinnost prevádzkarne, prevádzková doba urcená
pre spotrebitela a kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie
zariadenie.

b) pri docasnom uzavretí prevádzkarne je predávajÚci povinný na mieste, kde je uvedená
prevádzková doba, oznacit zaciatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr
24 hodín pred docasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkaren je
uzavretá dlhšie ako jeden den.

c) pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovat najneskôr sedem dní pred
zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je
uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnat záväzky voci
spotrebitelom, najmä kde môže spotrebitel uplatnit svoju reklamáciu, a o dátume
zrušenia prevádzkarne. PredávajÚci o tom zároven písomne informuje mesto, na
území ktorého je prevádzkaren umiestnená ---+ vyplnením a odoslaním úradného
tlaciva, ktoré tvorí prílohu tohto VZN na MsÚ v Zlatých Moravciach ( do
podatelne MsÚ) na Oddelenie bytové, podnikatel'skej cinnosti, správy mestského
majetku a regionálnej politiky.



CAST 3
USTANOVENIA O PODMIENKÁCH ZRIADOVANIA A PREVÁDZKOVANIA LETNÝCH

A CELOROCNÝCH TERÁS A EXTERIÉROVÝCH SEDENÍ

§5
Základné pojmy

1. Verejným priestranstvom sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému
užívaniu.

2. Verejnosti prístupným miestom je miesto vo vlastníctve mesta alebo vo vlastníctve inej
právnickej alebo fyzickej osoby prístupné pre verejné užívanie tretím osobám.

3. Letnou terasou sa rozumie sezónne externé rozšírenie odbytovej plochy zariadení
reštauracného, kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru, zriadené pred
stálymi prevádzkarni na verejných priestranstvách, alebo na verejne prístupných miestach.

4. Celorocnou terasou sa rozumie celosezónne externé rozšírenie odbytovej plochy
zariadení reštauracného, kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru,
zriadené pred stálymi prevádzkarni na verejných priestranstvách, alebo na verejne
prístupných miestach.

5. Exteriérovým sedením sa rozumie plocha, ktorá je súcastou trvalej prevádzky a nie je
vymedzená pódiom, pevným prekrytím a ani oplotením.

§6
Podmienky prevádzkovania letných, celorocných terás a exteriérových sedení

l. Letnú a celorocnú terasu a exteriérové sedenie je možné zriadit len vo väzbe na povolenú
trvalú prevádzku pohostinského, reštauracného a cukrárenského typu v zmysle tohto VZN
o pravidlách casu predaja v obchode a casu prevádzky služieb na území mesta Zlaté
Moravce s tým, že zázemie pre zamestnancov a návštevníkov bude priamo v objekte
trvalej prevádzky a obsluha terasy a externého sedenia bude zabezpecená z objektu trvalej
prevádzky alebo z obslužného pultu zriadeného na terase.

2. Letnú terasu, celorocnú terasu a exteriérové sedenie je možné zriadit na základe podanej
žiadosti podnikatelským subjektom (fyzická osoba, alebo právnická osoba v zastúpení
konatelom) na MsÚ ( oddelenie výstavby) v Zlatých Moravciach a prevádzkovat na
základe právoplatného povolenia Mesta Zlaté Moravce, vydaného v zmysle zákona
c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.

3. Umiestnenie a prevádzkovanie
a) letnej terasy a externého sedenia možno povolit na obdobie od 01.04. (najskôr) do

31. la. (najneskôr) príslušného kalendárneho roka (povolenie sa vydáva najviac
na jednu sezónu; bezprostredne po uplynutí termínu, na ktorý bola letná
terasa a externé sedenie povolené, musia byt odstránené a priestranstvo uvedené do
pôvodného stavu.
Na každé dalšie zriadenie a prevádzkovanie terasy sa vztahuje nové povolenie.

b) celorocných terás možno povolit "povolením", ktoré sa vydáva najviac na 3 roky.



4. V prípade právoplatného povolenia Mesta Zlaté Moravce (oddelenie výstavby) a po
splnení podmienok prenájmu mestského majetku v zmysle zákona c. 138/1990 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájomnú zmluvu na užívanie verejného
priestranstva - pozemku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce vydáva oddelenie bytové,
podnikatel'skej cinnosti, správy mestského majetku a regionálnej politiky MsÚ v Zlatých
Moravciach.

5. Prevádzkovatelia letných terás, celorocných terás a exteriérových sedení na území mesta
Zlaté Moravce sú povinní na vyzvanie kontrolného orgánu predložit platné povolenie
vydané v zmysle zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) na zriadenie letnej terasy, celorocnej terasy a exteriérového sedenia
a doklady súvisiace s prevádzkou.

6. Prevádzkovate l' letnej terasy, celorocnej terasy a exteriérového sedenia je povinný
zabezpecit cistotu, poriadok a estetickú úroven na zabratom priestranstve a zabránit
znecistovaniu okolia prevádzkovaním terasy. V prípade, že dôjde k znecisteniu, je
povinný toto bezodkladne odstránit.

CAST 4
UST ANOVENIA O CASE PREDAJA V OBCHODE A CASE PREVÁDZKY

SLUŽIEB (PREVÁDZKOV Á DOBA)

§7
Všeobecné urcenie casu predaja v obchode a casu prevádzky služieb

Prevádzková doba v prevádzkach s maloobchodným a vel'koobchodným predajom tovaru,
v prevádzkach poskytujúcich služby je všeobecne urcená casom v rozpätí od 05.00 hod.
do 22.00 hod ..

§8
Osobitné urcenie casu predaja v obchode a casu prevádzky služieb

l. Prevádzková doba v prevádzkarni:
a) poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania,
b) s predajom tovaru a poskytujúcich služby na cerpacích staniciach pohonných

hmôt,
c) s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu

supermarket a hypermarket,
d) s predajom tovaru - periodickej a neperiodickej tlace a tlacovín,
e) s predajom tovaru úcelovo urcených najmä ako nocné maloobchodné predajne

potravín a rozlicného tovaru (vecierky),
f) s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke (lekárne, predajne

zdravotných pomôcok apod.)
je casovo neobmedzená.

2. Prevádzková doba v kasínach a v špecializovaných herniach urcených na
prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických
zariadení obsluhovaných priamo hrácmi, telekomunikacnými zariadeniami a videohrami
je urcená v rozpätí od 06.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dna.

3. Prevádzková doba vo vnútorných priestoroch prevádzok poskytujúcich reštauracné
a pohostinské služby



a) s prísluchovou hudbou, vrátane prevádzkarní s integrovano u hernou je urcená:
aa) v dnoch pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedela urcená v rozpätí

od 06.00 hod. do 24.00 hod.,
ab) v dnoch piatok a sobota urcená v rozpätí od 06.00 hod. do 04.00 hod.

nasledujúceho dna,
b) v case hudobnej produkcie alebo v case usporiadania verejných kultúrnych

podujatí spojených s verejnou hudobnou produkciou:
ba) v dnoch pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedela urcená v rozpätí

od 06.00 hod. do 24.00 hod.,
bb) v dnoch piatok a sobota urcená v rozpätí od 06.00 hod. do 04.00 hod.

nasledujúceho dna.

4. Prevádzková doba v prevádzkarniach urcených v ods. 3 písm. a) a b), ktoré majú zriadené
sezónne exteriérové priestory na predaj tovaru a letné, celorocné terasy a exteriérové
sedenia je pre cast takto využívanej prevádzkarne urcená v rozpätí od 06.00 hod.
do 22. hod.

5. Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta zo dna 31.12.
príslušného kalendárneho roka na den 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je
neobmedzená.

§9
Ohlásenie prevádzkovej doby

l. Podnikatelia si sami urcia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanoveniami § 7
a § 8 ods. l tohto VZN, pricom sú povinní takto urcenú prevádzkovú dobu dodržat.

2. Mesto Zlaté Moravce môže na základe písomného ohlásenia podnikatela urcit
jednorazovú osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarne pri organizovaní neverejnej
spolocenskej akcie pre uzavretú spolocnost. Podnikatel je povinný dorucit na MsÚ
v Zlatých Moravciach (Oddelenie bytové, podnikatelskej cinnosti, správy mestského
majetku a regionálnej politiky) ohlásenie akcie najneskôr 3 dni pred jej konaním.
Jednorazová osobitná prevádzková doba prevádzkarne sa urcí formou potvrdenia
ohlásenia na MsÚ v Zlatých Moravciach. V prípade zamietavého stanoviska Mesto Zlaté
Moravce vydá nesúhlasné stanovisko k urceni u jednorazovej osobitnej prevádzkovej doby
prevádzkarne s odôvodnením.

3. V prípade, že podnikatelovi je v súvislosti s vykonávanou cinnostou v prevádzkarni
poskytovaná bezpecnostná služba9), je povinný MsÚ v Zlatých Moravciach (Mestskej
polícii) oznámit názov alebo obchodné meno prevádzkovatela bezpecnostnej služby.

4. Urcenie osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne a potvrdenie ohlásenia musia byt
v prevádzkarni prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu.

§ 10
Všeobecné ustanovenia o povinnostiach podnikatela

1. Podnikatel je v zmysle tohto VZN povinný:
a) ohlásit Mestu Zlaté Moravce za podmienok ustanovených týmto VZN

prevádzkaren zriadenú alebo umiestnenú na území mesta,
b) ohlásit Mestu Zlaté Moravce za podmienok ustanovených týmto VZN cas predaja

v obchode a cas prevádzky služieb (prevádzkovú dobu) prevádzkarne na území mesta.



2. Splnenie si uvedených povinností podnikatelom sa uskutocní formou podania oznámenia
na úradnom tlacive (ktoré tvorí prílohu tohto VZN) na MsÚ v Zlatých Moravciach
(do podatelne MsÚ) na oddelenie bytové, podnikatelskej cinnosti, správy mestského
majetku a regionálnej politiky.

3. Ohlásenie o zriadení a urcení prevádzkovej doby prevádzkarne, prípadne zmeny
prevádzkovej doby je potrebné dorucit najneskôr 5 pracovných dní pred zahájením
cinnosti alebo zmeny. Povinnost oznámenia zriadenia prevádzkarne a urcenie jej
prevádzkovej doby sa týka aj skupiny prevádzok uvedených v § 8 ods. 1 tohto VZN.

4. V prípade, ak ohlásenie o urcení prevádzkovej doby podnikatelom bude nad rámec
rozsahu ustanoveným týmto VZN pre pravidlá casu predaja vobchodoch a casu
prevádzky služieb, Mesto Zlaté Moravce toto upraví a urcí maximálne prípustné rozpätia
prevádzkovej doby danej prevádzky, a to výlucne v súlade s casovým rozpätím
ustanoveným týmto VZN.

5. Ohlásenie podnikatela o urcení prevádzkovej doby podla tohto VZN alebo rozhodnutie
mesta o urcení prevádzkovej doby vydaným podla tohto VZN je pre prevádzku záväzné.

6. Podnikatel alebo osoba zodpovedná za prevádzku je povinná na požiadanie osôb, ktoré sú
oprávnené vykonávat kontrolu dodržiavania tohto VZN, preukázat sa potvrdením
o ohlásení ( § 10 ods. 1 ), urcením osobitnej prevádzkovej doby ( § 9), alebo súhlasom
o novej prevádzkovej dobe prevádzkarne vydanej Mestom Zlaté Moravce (§ 10 ods. 4 ).

CAST 5
SPOLOCNÉ A ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

§11
Kontrolná cinnost

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) primátor mesta,
b) hlavný kontrolór mesta
c) mestský úrad (poverení zamestnanci),
d) mestská polícia,
e) poslanci MsZ.

Týmto VZN nie je dotknutá kontrolná cinnost iných dozorných a kontrolných orgánov. 10)

§12
Prechodné ustanovenia

Podnikatelia (prevádzkovatelia) prevádzkarní, ktorým bola prevádzková doba urcená podla
doterajších predpisov, do 60 dní po nadobudnutí úcinnosti tohto VZN ohlásia Mestu Zlaté
Moravce urcenie prevádzkovej doby svojej prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto
VZN.



§13
Sankcie

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže
Mesto Zlaté Moravce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) ab) zákona c. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložit pokutu do výšky
6 638,00 eur.

§ 14
Záverecné ustanovenia

Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na vydaní VZN c. 7/20 II
o podnikatelskej cinnosti a urcení pravidiel casu predaja v obchode a casu prevádzky služieb
na území mesta Zlaté Moravce dna 23.06.2011, uznesením C. 1111201 l-MZ a toto VZN
nadobúda úcinnost 15. dnom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Zlatých
Moravciach, t.j 2011.

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor Mesta Zlaté Moravce

Dátum v y ves e n i a: 27.06.2011

Prílohy:

Príloha c. l

• Ohlásenie prevádzkarne a casu predaja v obchode a v prevádzke služieb na území mesta
Zlaté Moravce

Príloha C. 2

• Oznámenie o zrušení prevádzkarne



Odkazy na použité platné právne predpisy:

1) Zákon c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zákon c. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a vyhláška c. 549/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v
životnom prostredí v znení neskorších predpisov

Zákon c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Stavebný zákon c. 50/76 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Slovenská technická norma STN 73 430 l Budovy na bývanie

Zákon c. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov

Zákon c.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebitel'a a o zmene zákona SNR c. 37211990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon c. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Zákon c. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti) v znení neskorších predpisov.

10) Zákon c. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebitel'E
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



Príloha C. l
MESTO ZLATÉ MORAVCE

M est s k Ý úrad v Zlatých Moravciach
Oddelenie bytové, podnikatelskej cinnosti, správy mestského majetku a regionálnej politiky

Ul. 1. Mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce

Vec:

Ohlásenie o zriadení prevádzkarne a casu predaia v obchode a v prevádzke
služieb na území mesta Zlaté Moravce

I V zmysle VZN c..... /201 l o podnikatel'skej cinnosti a urcení pravidiel casu predaja v obchode a casu

predaja prevádzky služieb na území mesta Zlaté Moravce I

Obchodné meno: .

Miesto podnikania! sídlo: .

lCO: Zápis v registri (OR/ŽR): .

Názov prevádzkarne: .
Vlastnícky vztah k prevádzkarni /oznacte/: vlastník, nájomca, podnájomca
/ doložte kópiu listu vlastníctva alebo nájomnú zmluvul

Adresa prevádzkarne: .

Sortiment predaj a, služieb: .

Predajnú - prevádzkovú dobu nahlasujem od termínu

nasledovne :

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedela:

od do .

od do .

od do .

od do .

od do .

od do .

od do .

od do .

od do .

od do .

od do .

od do .

od do .

od do .

Kontaktné údaje:

Telefón: Mobil: Email: .

V Zlatých Moravciach, dna .

podpis



Príloha C. 2

MESTO ZLATÉ MORAVCE

M est s k Ý úrad v Zlatých Moravciach
Oddelenie bytové, podnikatelskej cinnosti, správy mestského majetku a regionálnej politiky

Ul. 1. Mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce

Vec:

Oznámenie o zrušení prevádzkarne

Obchodné meno: .

Miesto podnikania! sídlo: oo

lCO prevádzkovatela: .

Názov prevádzkarne:

Adresa prevádzkarne :

Z r u š e n á ku dnu:

Uvedenie informácie v zmysle §15 ods. 4 zákona C. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebitela
a o zmene zákona SNR c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
v platnom znení" Kde a kto je povinný vyrovnat záväzky voci spotrebitelom, najmä kde
môže spotrebitel uplatnit svoju reklamáciu"
Uved'te názov, ICO, meno a priezvisko, adresa, tel ef. kontakt:

V Zlatých Moravciach, dna .

podpis


