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VŠEOBECNE  ZÁVZNÉ   NARIADENIE


č. 1/2007








O PODMIENKACH PODNIKANIA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB  NA ÚZEMÍ OBCE  LESNICA

_____________________________________









VZN  schválilo OZ dňa 18.6.2007  uznesením č. 04/2007 
s účinnosťou od 4.7.2007. Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/95 o prevádzkovaní obchodu a služieb  na území obce Lesnica. 





Obecné zastupiteľstvo v Lesnici podľa § 6 a § 4, odst. 3  písmena d), h) a i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov      v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Lesnica č. 1/2007
O podmienkach podnikania fyzických a právnických osôb na území obce Lesnica  

 Článok  1
ÚVODNÉ  USTANOVENIA

        1.	 Týmto všeobecne záväzným nariadením sa podrobnejšie upravujú podmienky podnikania fyzických a právnických osôb v obci Lesnica v súlade s platnou  právnou úpravou.
        2.  Právnické a fyzické osoby môžu vykonávať podnikateľskú činnosť na území obce len na základe záväzného stanoviska obce  na začatie, rozšírenie a zmenu podnikateľskej činnosti pred jeho realizáciou v praxi. 

Článok  2
VZŤAH  OBCE  A  PODNIKATEĽSKÝCH  SUBJEKTOV

	1. Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci (§ 4 odst. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
	2. Obec sleduje a pravidelne hodnotí úroveň uspokojovania potrieb obyvateľov obce, navrhuje a vykonáva opatrenia na zabezpečenie riadneho a plynulého zásobovania  spotrebiteľov a opatrenia na zabezpečenie poskytovania služieb.
	3. Subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť v obci sú okrem základných povinností podnikateľských subjektov, zakotvených v platných zákonných normách, povinné najmä:
- udržiavať čistotu  okolia,
- dodržiavať prevádzkovú dobu schválenú Obcou Lesnica
- dodržiavať hygienické predpisy a normy,
- dodržiavať nepodávanie alkoholických nápojov mladistvým,
- pri zásobovaní dbať, aby neboli poškodzované a znečisťované verejné priestranstvá,  zelené plochy a miestne komunikácie,
-  zabezpečiť prejazdnosť  komunikácií,
-  dodržiavať zákon o ochrane prírody a krajiny.

Článok  3
ČAS PREDAJA  A  POSKYTOVANIA  SLUŽIEB

	1. Čas predaja a poskytovania služieb musí vychádzať z toho, aby v maximálnej možnej miere boli uspokojené potreby obyvateľov, ale aj oprávnené požiadavky podnikateľských  subjektov.
	2. Obec Lesnica určuje čas predaja v obchodných prevádzkach a prevádzkach na poskytovanie služieb na území obce takto:
-	otváracia doba sa stanovuje v rozmedzí od 6.00 hod do 24.00 hod. V čase od 22.00 – 24.00 hod je povinnosť prevádzkovateľa dodržiavať pravidlá nočného kľudu.
-	v prípade konania spoločenských akcií /svadby, diskotéky, rodinné oslavy a pod./ sa otváracia doba zariadení stanovuje do 04.00 hod. 
Podnikateľský subjekt nemôže svojvoľne - bez písomného súhlasu obce, čas predaja meniť.
Pri oprávnených sťažnostiach občanov na činnosť takýchto zariadení môže obec prevádzkovú dobu v prevádzke upraviť.
3.Podnikateľský subjekt zaoberajúci sa obchodnou činnosťou a poskytovaním služieb je povinný na vhodnom a trvalo viditeľnom mieste prevádzky vyvesiť  prevádzkovú a predajnú  dobu. 
 
Článok  4
AMBULANTNÝ   PREDAJ

	1.Ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou, alebo na priestranstve (aj nebytovom priestore), ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.
	Obec Lesnica nemá zriadené trhovisko ani tržnicu.
	Ambulantný predaj v obci je povolený na vymedzenom priestranstve v obci Lesnica (priestranstvo pred kultúrnym domom a hasičskou zbrojnicou) po zaplatení príslušného poplatku za užívanie verejného priestranstva na Obecnom úrade v Lesnici.
Doklad o zaplatení poplatku je predávajúci povinný  uschovať po celú dobu predaja a na požiadanie ho predložiť kontrolným orgánom.  
	2. Pri výkone ambulantného predaja podnikateľ sa musí preukázať platným živnostenským oprávnením alebo potvrdením príslušnej obce pri predaji prebytkov dosiahnutých vlastnou pestovateľskou činnosťou a predaji ľudových umeleckých predmetov.
        V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného predpisu.
        Predaj chovnej hydiny a zvierat v pojazdných predajniach v obci je povolený len za podmienok uvedených v zákone v pri dodržaní hygienických zásad /povinnosť preukázať sa veterinárnym osvedčením nie starším ako 3 dni/.
        Ambulantný predaj pri cestách  a mimo obcou určených predajných miest sa zakazuje.
        Predávajúci predávajú výrobky za voľne dohodnuté ceny, uvedené platí aj pre poskytovateľov služieb. 
	3. Predaj alkoholických nápojov (vrátane piva), liehu, tabaku a tabakových výrobkov, zbraní, streliva, výbušnín, omamných látok, liekov, jedov, pyrotechnických výrobkov, tlač a iné veci, ktoré ohrozujú  mravnosť, automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy, živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb (zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov) formou ambulantného predaja na území obce je zakázaný.
	Ambulantný predaj alkoholických a tabakových výrobkov je povolený len na kultúrno-spoločenských a športových akciách poriadaných v obci s jej súhlasom.
	4.Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky,  kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len v prevádzkach, v stánkoch na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom.
	Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
	5. Obec Lesnica súhlasí s organizovaním príležitostných trhov - predajných akcií - formou dočasného predaja pri použití prenosných predajných zariadení (stoly, pulty, stojany a pod.)  Usporiadanie predajnej akcie podlieha povoleniu obce.
	6. Predávajúci ambulantným spôsobom je povinný udržiavať predajné miesto a jeho okolie  v čistote a po skončení predaja ho uviesť  do pôvodného stavu.

Článok 5
             EVIDENCIA  SAMOSTATNE  HOSPODÁRIACICH  ROĽNÍKOV
             l. Poľnohospodársku  výrobu  vykonávanú  podnikateľom  vymedzuje zákon  č. 105/90  Zb. v  znení  Zák.  č. 219/91  Zb. O  súkromnom podnikaní občanov.
             2. Začatie  poľnohospodárskej  výroby  ohlási  podnikateľ a obec vystaví osvedčenie o zápise  do evidencie   a vyznačí  sa deň  zápisu do evidencie.
             3. Pri ohlasovaní je podnikateľ okrem nahlásenia osobných údajov o méne  a  priezvisku,  trvalom  pobyte  ,  rodnom  čísle povinný predložiť aj doklad o osobitnom oprávnení a povolení , pokiaľ sa na  určitý   druh  činnosti, podľa   osobitných  predpisov  tento vyžaduje. 
             4. Podnikateľ je povinný ohlásiť na obecný úrad do 15 dní zmenu skutočností   uvedených    v   evidencii,   ako    aj   ukončenie poľnohospodárskej výroby.
             5.  Podnikateľ  vedený  v  evidencii  v  prípade  zápisu  do obchodného  registra je  povinný o  tejto skutočnosti  upovedomiť obec .
 Článok  6
SANKCIE  A   POKUTY

1. Starosta obce môže za porušenie tohto nariadenia obce uložiť fyzickej  a právnickej osobe pokutu do výšky  200 000,- Sk podľa príslušných ustanovení zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
2.Obec môže v súvislosti s porušovaním ustanovení tohto VZN a ostatných súvisiacich právnych predpisov, navrhnúť v súlade s §  58 zák. č.455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní v znení zmien a doplnkov odňatie živnostenského oprávnenia, príp. pozastavenie  výkonu živnostenskej činnosti príslušného úradu.

Článok 7
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

	1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN na území obce je poverený hlavný  kontrolór, starosta  a poslanci obce.
	2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Lesnici 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
	3. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 1/1995 o prevádzkovaní obchodu a služieb na území obce Lesnica
            4. VZN č. 1/2007 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lesnici  dňa 18.6.2007, návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 24.5.2007 do18.6.2007, schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 19.6.2007 do 3.7.2007
	5. VZN č. 1/2007 o podmienkach podnikania fyzických a právnických osôb na území obce Lesnica nadobúda účinnosť dňom 4.7.2007 


								     Ján Gondek
								    starosta obce









