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Obecné zastupiteľstvo obce Bíňa v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1
v spojení s ustanovením § 4 ods. 3 písm. n) a ustanovením § 4 ods.5 písm. a) bod 2, 3 a 5
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bíňa
č. 02/2020
o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb v obci
a o verejnom poriadku obce Bíňa

ČASŤ PRVÁ
Základné ustanovenia
Článok I.
Úvodné ustanovenie
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vytvárať vhodné podmienky pre
zdravý spôsob života, ochranu nároku občanov na odpočinok, ochranu verejných priestranstiev pred ich
poškodzovaním a využívaním na iné účely, než sú určené a v medziach zákonov určiť pravidlá v
niektorých oblastiach života.
(2) Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické osoby a fyzické osoby
podnikajúce, alebo pôsobiace na území obce, pre vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností,
verejných priestranstiev a zariadení verejného priestranstva na území obce.

Článok II.
Základné pojmy
(1) Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) verejným poriadkom súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn tvoria pravidlá
obsiahnuté v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa všeobecne uznávané, ktorých
dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou riadneho spoločenského spolunažívania,, vytváranie
zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce,
b) verejným priestranstvom každé miesto verejne prístupné, slúžiace na verejné účely, ktoré možno
obvyklým spôsobom používať (najmä pozemky vo vlastníctve obce, miestne komunikácie, verejné
priechody, mosty, premostenie jarkov a iné), pokiaľ jeho používanie obec neobmedzila,
c) verejne prístupným miestom, okrem verejného priestranstva je aj každé miesto, slúžiace trvale
alebo prechodne verejnosti, je pre tento účel zriadené, je prístupné voľne alebo za úplatu (najmä
parky, nástupiská, prístrešky zastávok verejnej dopravy, vozidlá verejnej dopravy, predajne potravín
a iné predajne, prevádzky poskytujúce služby, súkromné parkoviská motorových vozidiel,
športoviská, ihriská, trhoviská, budova obecného úradu, cintorín a pietne miesta, areál
predškolského zariadenia, verejne prístupné pozemky priľahlé k bytovým domom a iným stavbám a
ostatné verejne prístupné pozemky, pokiaľ nie sú verejným priestranstvom a iné),
d) miestnou komunikáciou všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obce,
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(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

e) chodníkom komunikácia, alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od cesty
výškovo, alebo iným spôsobom.
f) priľahlým chodníkom chodník, priľahlý k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území
a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou,
g) nehnuteľnosťami pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom,
h) verejnoprospešným zariadením každé zariadenie a jeho funkčné časti, slúžiace prechodne alebo
trvale verejnosti (najmä prvky drobnej záhradnej architektúry, preliezačky detských ihrísk,
pieskoviská, hojdačky, šmykľavky, lavičky, stojany na bicykle, zábradlia, verejné osvetlenie, verejné
telekomunikačné zariadenia, dopravné, a iné orientačné označenia, reklamné tabule, koše na
odpadky, nádoby na smeti a iné),
i) detským ihriskom, športovým ihriskom verejné a verejnosti prístupné priestranstvo pre oddych a
rozvoj duševnej a fyzickej aktivity detí a mládeže,
j) verejnou zeleňou plochy zelene v sídlach aj mimo nich, ktoré sú voľne prístupné obyvateľom, súbor
drevín a kríkov, bylín a neživých prvkov verejného priestranstva a verejnosti prístupného miesta
a tvorí prírodnú časť životného prostredia obce,
k) právo na odpočinok vymedzenie doby potrebnej na odpočinok a na regeneráciu síl obyvateľov,
l) nočným pokojom doba určená pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku
obyvateľov obce,
m) užívateľom vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti. V prípade, ak povinnosti vyplývajúce
z tohto nariadenia nie sú vzájomne upravené medzi vlastníkmi a nájomcom, resp. správcom, je za
plnenie povinností, vyplývajúcich z tohto nariadenia zodpovedný vlastník.
n) túlavým zvieraťom zviera voľne pohybujúce sa na území obce bez dohľadu osoby.
Služby osobitného charakteru sa pre účely tohto VZN rozumejú služby osobného charakteru ( kaderníctvo,
kozmetika, manikúra, pedikúra, holičstvo), ako aj služby zabezpečujúce rekondíciu a regeneráciu.
Všeobecná prevádzková doba je časové rozpätie, kedy je vykonávaná podnikateľská činnosť v prevádzkach
obchodu a služieb.
Osobitná prevádzková doba je časové rozpätie, kedy je vykonávaná podnikateľská činnosť v prevádzkach
obchodu a služieb a prevádzkarňach výrobných živností nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby.
Verejnou produkciou hudby pre účely tohto nariadenia sa rozumie živá hudba, alebo hudba reprodukovaná
technickým zariadením určená najmä pre verejné kultúrne podujatia, tanečné zábavy, diskotéky a iné akcie
v oblasti spoločenskej zábavy, vrátane karaoke, koncertné vystúpenia hudobnej skupiny, živá hudba na
počúvanie spev a iné.
Neverejnou – uzavretou akciou sa pre účely tohto nariadenia rozumie akcia, ktorej účastníci sú individuálne
určení, zdržujú sa v prevádzkarni na základe pozvánok, ktorým vedia preukázať na základe výzvy poverenou
osobou, alebo na základe výzvy hliadky Policajného zboru, príslušnosti k rodine usporiadateľa, alebo k firme
usporiadateľa a pod. a akcia nie je verejnosti prístupná.
Hluk pre účely tohto nariadenia je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo škodlivý
zvuk spôsobený činnosťou prevádzkarne.
Obťažovanie hlasným zvukom alebo hlasovým prejavom pre účely tohto nariadenia sa rozumie každé rušivé,
obťažujúce, nepríjemné, nežiadúce alebo neprimerane hlasné zvuky technických zariadení alebo hlasové
zvuky osôb nad mieru primeranú pomerom, t.j. nad mieru v danom čase a mieste obvyklú vzhľadom na denný
čas alebo čas nočného pokoja, pričom na uvedené na nevzťahuje právna úprava ochrany zdravia pred hlukom
podľa osobitného predpisu.
Exteriérovým sedením pre účely tohto nariadenia je sezónne rozšírenie odbytovej plochy zariadení
reštauračného, kaviarenského, pohostinského alebo cukrárenského charakteru zriadených pred
prevádzkarňami, ktoré je súčasťou prevádzkarne.
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(10) Opodstatnený výjazd Policajného zboru resp. poverenej osoby obce sa pre účel tohto VZN považuje taký
výjazd hliadky PZ, alebo poverenej osoby, pri ktorom sa zistia porušenia platných právnych predpisov,
predpisov podľa platného VZN na území obce a o takomto porušení bude spísaný záznam.

ČASŤ DRUHÁ
Čas predaja a prevádzky služieb
Článok III.
(1) Obec Bíňa určuje čas predaja tovaru v obchodoch a čas poskytovania služieb vrátane prevádzok
s exteriérovým sedením pred prevádzkarňou poskytujúcou pohostinské služby( letné terasy, predzáhradky), v
dňoch nedeľa až štvrtok od 8:00 do 22:00, v piatok, v sobotu a v dňoch, po ktorých nasleduje deň pracovného
voľna v čase od 08:00 do 24:00. po tomto čase letné terasy nemôžu byť využívané ako reštauračné zariadenia
a zákazníkom v tomto priestore nesmú byť poskytované reštauračné služby. Čas zatvorenia letných terás musí
byť pre zákazníkov zobrazený na viditeľnom mieste.
(2) Ustanovenie podľa ods. 1 tohto článku sa nevzťahuje na podujatia organizované na verejných priestranstvách
podľa osobitného zákona a na podujatia organizované obcou.
(3) Hazardné hry môžu byť prevádzkovateľom prevádzkované iba pri dodržaní podmienok prevádzkovania
hazardných hier a ostatných povinností ustanovených zákonom 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podmienok určených v licencii, ustanovení
bezpečnostného projektu a ustanovení herného plánu.
(4) Prevádzkovateľ je povinný jednoznačne určiť dôvod jednorazového predĺženia prevádzkovej doby, ktorý
nemôže byť zameniteľný s iným, pričom toto jednorazové predĺženie prevádzkovej doby musí byť písomne
ohlásené a písomne odsúhlasené obcou (príloha č. 1.)
(5) Prevádzkovateľ písomne ohlási obci prevádzkovú dobu prevádzkarne alebo zmenu prevádzkovej doby
prevádzkarne najmenej päť dní pred otvorením prevádzkarne alebo uskutočnením zmeny prevádzkovej doby
prevádzkarne. Ohlásenie obsahuje tieto údaje: Obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, názov
prevádzkarne, adresu prevádzkarne, účel využitia prevádzkarne, prevádzkovú dobu prevádzkarne (príloha č.
2.).
(6) Ohlásenie prevádzkovej doby podľa ods. 5 tohto článku je pre prevádzkovateľa záväzné. Prevádzková doba
prevádzkarne ohlásená podľa bodu 5 tohto článku musí byť v súlade so všeobecnou prevádzkovou dobou
určenou týmto VZN. Ak ohlásená prevádzková doba nie je v súlade s týmto VZN, obec písomne upozorní
prevádzkovateľa a zároveň ho vyzve na odstránenie nesúladu. Na toto konanie sa nevzťahuje všeobecný
predpis o správnom konaní.
(7) Prevádzkovateľ zodpovedá za dodržiavanie určenej a/alebo ohlásenej prevádzkovej doby.
(8) Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného
poriadku priamym dôsledkom činnosti prevádzkarne, najmä hlukom a obťažovaním hlasným alebo hlasovým
zvukovým prejavom.
(9) Určenie osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne a ohlásenia prevádzkovej doby prevádzkarne. Musia byť
v prevádzkarni prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu.
(10) Oznámenie o ukončení/zrušení prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný písomne ohlásiť obci najneskôr 7
(sedem) dní pred zrušením prevádzkarne ( príloha č.3.).
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ČASŤ TRETIA
Verejný poriadok
Článok IV.
Dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách
(1) Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá spôsobom, zodpovedajúcim ich charakteru a účelu, v súlade
s právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa musí zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by
mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu verejného priestranstva, nehnuteľností, zariadení verejného
priestranstva, znečisteniu zložiek životného prostredia (pôdy, vodných tokov, podzemných vôd, ovzdušia a
pod.).
(2) Verejné priestranstvo je možné používať aj iným spôsobom, a to ako zvláštne užívanie alebo osobitné užívanie,
avšak len na základe rozhodnutia alebo povolenia obce.
(3) V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života obyvateľov obce a estetického
vzhľadu obce sa na verejných priestranstvách zakazuje najmä:
a) odhadzovať odpady (smeti, papier, ohorky z cigariet, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny,
cestovné lístky a iné odpady), mimo odpadových nádob, resp. miest na to určených obcou, znečisťovať
okolie vyberaním odpadu z odpadových nádob,
b) znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním telesnej potreby, hygieny, zvratkami, pľuvaním,
žuvačkami,
c) znemožňovať odvoz komunálneho, resp. iného odpadu parkovaním, zastavením, resp. státím vozidla pred
stanovišťom zberných nádob a na prístupovej komunikácií k stanovišťu,
d) vyhadzovať, vymetať a inak vynášať odpady všetkého druhu z domov, z bytov, obchodných a
reštauračných prevádzok, stánkového predaja, prevádzkových miestností a iných objektov a ukladať ich
mimo smetných nádob,
e) vypúšťať, resp. vylievať do uličných kanalizačných vpustí splaškové vody, fekálie, chemikálie, oleje,
pohonné látky a inak znečistené tekutiny,
f) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať zariadenia
verejného priestranstva, napr. dopravné, turistické značky alebo iné orientačné a informačné zariadenia,
g) znečisťovať verejné priestranstvá, steny nehnuteľností a ostatných objektov na území obce, verejnoprospešné zariadenia a ostatné zariadenia verejného priestranstva (napr. autobusové zastávky, dopravné
zariadenia a pod.) maľovaním, striekaním (sprejovaním), lepením textov a obrazcov, plagátov, reklamných
pútačov mimo vyhradených plôch,
h) skladovať stavebné materiály, stavebný odpad, palivo a škváru, ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné
nebezpečné látky bez povolenia obce,
i) zakladanie otvorených ohňov,
j) grilovať alebo opekať na verejnom priestranstve s výnimkou podujatí organizovaných obcou alebo so
súhlasom obce,
k) poškodzovať verejnú zeleň (odcudzovať a trhať kvety, lámať konáre alebo inak poškodzovať kvety, stromy
a kríky), nedodržiavať zákazy a pokyny obce,
l) skladovať akýkoľvek materiál, nepotrebné predmety, kovový šrot na verejných priestranstvách, pri
kontajneroch a na verejnej zeleni, okrem dní organizovaného zberu komunálneho odpadu,
m) vykonávať akúkoľvek činnosť, smerujúcu k znečisťovaniu alebo poškodzovaniu verejného priestranstva,
alebo zariadenia verejného priestranstva.
(4) Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa povoľuje len vtedy, ak to nie je možné
vykonať bez zvláštnych ťažkostí inde. Nakladanie a skladanie tovarov, materiálov, výrobkov a obalov sa musí
vykonávať bezodkladne a bez zbytočných prieťahov. Predmety určené k naloženiu môžu byť na verejnom
priestranstve pripravené len bezprostredne pred odvozom a nesmú ohrozovať čistotu a bezpečnosť. Pôvodca
prípadného znečistenia, resp. poškodenia (odosielateľ, dopravca, alebo príjemca nákladu) po naložení a
zložení nákladu je povinný verejné priestranstvo ihneď očistiť a dať do pôvodného stavu.
(5) Vlastník, správca, nájomca, alebo užívateľ nehnuteľnosti (ďalej užívateľ nehnuteľnosti) hraničiacej s verejným
priestranstvom sa za účelom dodržiavania čistoty a verejného poriadku:
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a) stará o svoj pozemok takým spôsobom, najmä však kosením, aby zabránil šíreniu inváznych druhov
rastlín, burín a dodržiava ostatné povinnosti pri údržbe zelene tak, aby nenarúšal vzhľad a životné
prostredie obce,
b) udržiava nehnuteľnosti v takom stave, aby nečistoty z nich, pochádzajúce neznečisťovali a
nepoškodzovali verejné priestranstvo, neprekážali pri jeho využívaní, neohrozovali bezpečnosť a práva
iných osôb a nenarúšali vzhľad a životné prostredie obce,
c) udržiava nehnuteľnosti v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu hlodavcov, hmyzu, resp. iných
nežiaducich živočíchov a v prípade potreby vykonáva jej deratizáciu, dezinsekciu, dezinfekciu a pod.,
d) zo striech odstraňuje nahromadený sneh, príp. cencúle, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia
osôb,
e) vetvy a konáre stromov, kríkov a rastlín, presahujúcich cez ploty upravuje tak, aby neprekážali chodcom
a neohrozovali ich bezpečnosť, nebránili cestnej premávke a vykonávaniu údržby miestnych komunikácií.

Článok V.
Čistenie chodníkov a miestnych komunikácií
(1) Každý, kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva, je povinný ho na
vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať nápravu.
(2) Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí
s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať užívatelia nehnuteľností, pokiaľ
tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.
(3) Osoby podľa ods. 2 tohto článku sú povinné odstraňovať znečistenie najmä zametaním, odstraňovaním
nečistôt, buriny, náletov, odpadkov a pod. Zakazuje sa zhŕňať zmetené nečistoty na miestnu komunikáciu,
verejnú zeleň, do kanalizačných vpustí alebo tieto ponechať zhrnuté na chodníkoch alebo ich spaľovať.
(4) Osoby podľa ods. 2 tohto článku sú povinné v zimnom období čistiť chodníky od snehu a poľadovice. Sneh sa
musí zhŕňať na okraj chodníka k ceste alebo k miestnej komunikácii. V prípade vytvorenia poľadovice sa musia
chodníky posýpať inertným materiálom (piesok, drva). Sneh a ľad z chodníka treba odstrániť tak, aby sa ním
nezatarasili priechody cez komunikáciu, kanalizačné vpuste, vchody a vjazdy do budov alebo iných zariadení,
alebo plochy na manipuláciu s materiálom alebo tovarom.
(5) Užívateľ nehnuteľnosti je povinný čistiť priľahlý chodník, ako aj schody v celej šírke na vlastné náklady.
(6) V prípade snehovej alebo inej kalamity je povinná fyzická alebo právnická osoba uposlúchnuť výzvu obce s
určením podmienok pre likvidáciu kalamity.
Článok VI.
Dodržiavanie verejného poriadku
(1) Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie verejného poriadku v
rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými pravidlami.
(2) Na verejných priestranstvách sa zakazuje:
a) obťažovať občanov fyzickými útokmi, nadávaním a ďalšími konaniami, ktoré na verejnom priestranstve a
miestach verejne prístupných vzbudzujú verejné pohoršenie,
b) predávať tovar bez povolenia príslušných úradov a predávať tovar mimo priestranstiev na to určených bez
povolenia obce,
c) konzumovať alkoholické nápoje, pred reštauráciami a obchodnými zariadeniami, pokiaľ preto neboli
vytvorené stolovacie a hygienické podmienky po predchádzajúcom súhlase obecného úradu,
d) akýkoľvek slovný alebo grafický prejav na verejnom priestranstve alebo na zariadeniach verejného
priestranstva, ktorým by boli porušené zásady rovnakého zaobchádzania spočívajúce v zákaze
diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo
etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného
stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu,
majetku, rodu alebo iného postavenia.
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Článok VII.
Nočný Kľud
(1) Čas nočného kľudu je v obytných zónach na celom území obce Bíňa od 22:00 hod. do 06:00 hod. Každá
fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba oprávnená podnikať je povinná prispôsobiť svoju činnosť
v tomto čase nočnému kľudu a vykonávať také účinné opatrenia, ktoré zabránia vyrušovaniu ostatných
občanov pri ich odpočinku. Toto ustanovenie sa netýka údržby komunikácií a odstraňovania havarijných
stavov, ktoré nie je možné vykonať v inom čase.
(2) Za rušenie nočného kľudu občanom sa považuje každý neprimeraný hlasový prejav na verejnom priestranstve
v obytných zónach obce, čím sa myslí krik, spev, reprodukovanie hudby a iná činnosť spôsobujúca rušenie
nočného kľudu. Nedodržanie tohto ustanovenia je považované za rušenie nočného kľudu v zmysle § 47 ods.
1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
(3) Vyplývajúc z bodu 2 tohto článku, občanom obce, jeho návštevníkom, podnikateľským a iným subjektom, je
zakázané rušiť nočný kľud hlasným alebo hlasovým, zvukovým, t.j. obťažujúcim, nežiaducim alebo
neprimeraným hlasným zvukom technických zariadení (kosačiek, miešačiek, traktorov, motorových píl a
pod.), alebo hlasovým zvukom osôb nad mieru primeranú pomerom v danom čase a mieste obvyklú hlukovými
prejavmi nad mieru (napr. hlasitým spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výrobných
zariadení a pod.) svetelným prejavom výbušnín, signálnymi a osvetľovacími svetlicami a pod.
(1) Tento zákaz sa nevzťahuje:
a) na podujatia organizované obcou alebo oznámené a schválené obcou,
b) pri kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, usporiadaných obcou pre širokú verejnosť, za
podmienok zabezpečenia verejného poriadku zo strany obce a zúčastnených strán,
c) na deň 31. december od 8.00 hod do 24.00 hod a 1.január od 00.00 hod do 05.00 hod,
d) v prípadoch iných činností, ktoré nemožno vykonať v inom čase, a to najmä úpravy komunikácií, čistenia,
umývania, zimnej údržby komunikácií, odstraňovania havárií inžinierskych sietí a pod..

Článok VIII.
Používanie zábavnej pyrotechniky
(1) Na území obce je na verejných priestranstvách v blízkosti obytných zón, domov, bytov, chát a chalúp zakázané
používať zábavnú pyrotechniku okrem času od 12.00 hod. 31. decembra do 06.00 hod. 1.januára.

Článok IX.
Podávanie, predávanie a požívanie alkoholických nápojov
(1) Zakazuje sa predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie osobám
mladším ako 18 rokov, na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov. Osoby
maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.
(2) Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21. hodine na
verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.
(3) Z dôvodu ochrany verejného poriadku je zakázané požívanie alkoholických nápojov na nasledovných verejne
prístupných miestach a v okruhu 200 metrov od nich:
a) sídla orgánov miestnej samosprávy a štátnej správy;
b) školy, predškolské zariadenia a školské zariadenia pre deti a mládež do 18 rokov;
c) miesta dlhodobo alebo trvale určené na vykonávanie náboženských obradov;
d) pohrebiská a iné pietne miesta ( pomníky, pamätníky;)
e) parky a detské ihriská ;
f) športoviská a športové zariadenia;
g) autobusové zastávky.

~6~

(4) Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov pred maloobchodnými
prevádzkami so sortimentom aj alkoholických nápojov a v okruhu 50 metrov od maloobchodných prevádzok
so sortimentom aj alkoholických nápojov.
(5) Zákaz podľa tohto článku sa nevzťahuje na:
a) zariadenia, ktoré poskytujú reštauračné alebo pohostinské služby ;
b) priestory letných záhrad a terás, ktoré tvoria súčasť reštauračných a pohostinských zariadení, zriadené
so súhlasom obce Bíňa;
c) kultúrne podujatia organizované podľa osobitného zákona;
d) verejné podujatia organizované obcou Bíňa, alebo so súhlasom obce Bíňa.

Článok X.
Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení
(1) Zakazuje sa vylepovať plagáty, reklamné pútače mimo určených plôch.
(2) Vylepovať plagáty možno len na miestach na to určených obcou alebo so súhlasom užívateľa nehnuteľnosti.
(3) Vylepovať plagáty na iných miestach viditeľných z verejných priestranstiev, vo vnútri výkladových vitrín možno
len so súhlasom užívateľa nehnuteľnosti, prevádzky, ktorí po strate aktuálnosti plagátu sú zodpovední za ich
odstránenie.
(4) Škodu spôsobenú znečistením verejného priestranstva alebo zariadenia verejného priestranstva od
vylepených plagátov je povinná uviesť do pôvodného stavu fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju zavinila.
Ak sa tak nestane ani po upozornení, urobí tak obec na náklady pôvodcu spôsobenej škody.

ČASŤ ŠTVRTÁ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Článok XI.
Kontrola
(1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:
a) Poverený zamestnanec obce;
b) Poslanci obecného zastupiteľstva;
c) Hlavný kontrolór obce.
Článok XII.
Sankcie
(1) Porušenie povinnosti uloženej v tomto VZN fyzickou osobou sa považuje za priestupok, za ktorý môže obec
uložiť sankciu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
(2) Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobnou oprávnenou na podnikanie
môže obec uložiť pokutu v zmysle ustanovenia § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov do výšky 6.638 Eur.
(3) Pri ukladaní sankcie sa postupuje podľa všeobecných právnych predpisov, ktorými sú zákon č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov.
(4) Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce.
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Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia strácajú platnosť a účinnosť VZN obce č. 6/2017 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bíňa a VZN č. 11/2017 o zrušení VZN č.
7/2011 o ochrane verejného poriadku.
(2) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli, ako aj webovom sídle www.obecbina.sk v lehote uvedenej
v ustanovení §6 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(3) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 25/10122020 zo dňa 10.12.2020.
(4) Toto nariadenie nadobúda platnosť vyvesením na úradnej tabuli obce a účinnosť nadobúda pätnástym dňom
jeho vyvesenia.

V Bíni dňa 11.12.2020

Szabolcs Kremmer
starosta obce Bíňa
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Príloha č.1:
Ohlásenie jednorazového
predĺženia prevádzkovej doby

Podnikateľ: ....................................................................................................................................
Sídlo podnikateľa: .........................................................................................................................
IČO: ............................................. Číslo telefónu: .........................................................................
Obecný Úrad Bíňa
Bíňa č. 107
VEC

v Bíni, dňa ........................

Ohlásenie jednorazového predĺženia prevádzkovej doby prevádzkarne z dôvodu konania
neverejnej – uzavretej spoločenskej akcie
Adresa prevádzkarne: ........................................................................................................ v Bíni
Názov prevádzkarne: ....................................................................................................................
Dátum a časový rozsah predĺženia prevádzkovej doby prevádzkarne:
dátum: .................................... od ......................... do .........................
dátum: .................................... od ......................... do .........................
z dôvodu – vyznačte krížikom „X“, o akú akciu ide:

□ promócia □ kar □ svadba □ firemná akcia □ konferencia □ súkromná oslava □ beánie □ iné
presné definovanie neverejnej – uzavretej akcie : ...............................................................................
Za dodržiavanie nočného pokoja bude zodpovedný:
.....................................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, funkcia, telef. kontakt)
........................................................
pečiatka a podpis podnikateľa

Obec Bíňa, zastúpená starostom obce súhlasí s jednorazovým predĺžením prevádzkovej doby
z vyššie uvedeného dôvodu.

........................................................
zástupca obce Bíňa

Príloha č.2:
Oznámenie všeobecnej
prevádzkovej doby prevádzkarne

Žiadateľ/ Podnikateľ: .....................................................................................................................
Sídlo podnikateľa: .........................................................................................................................
IČO: ............................................. Číslo telefónu: .........................................................................
Obecný Úrad Bíňa
Bíňa č. 107
VEC

v Bíni, dňa ........................

Oznámenie všeobecnej prevádzkovej doby prevádzkarne
Adresa prevádzkarne: ........................................................................................................ v Bíni
Názov prevádzkarne: ....................................................................................................................
Predmet činnosti prevádzkarne: (konkrétne vymenovať) ..............................................................
.......................................................................................................................................................
Prevádzková doba prevádzkarne:
Pondelok

od ......................... do .........................

Utorok

od ......................... do .........................

Streda

od ......................... do .........................

Štvrtok

od ......................... do .........................

Piatok

od ......................... do .........................

Sobota

od ......................... do .........................

Nedeľa

od ......................... do .........................

................................................
pečiatka a podpis podnikateľa

Príloha č.3:
Ohlásenie jednorazového
predĺženia prevádzkovej doby

Žiadateľ/ Podnikateľ: .....................................................................................................................
Sídlo podnikateľa: .........................................................................................................................
IČO: ............................................. Číslo telefónu: .........................................................................
Obecný Úrad Bíňa
Bíňa č. 107
VEC

v Bíni, dňa ........................

Oznámenie o ukončení /zrušení prevádzkarne
Adresa prevádzkarne: ........................................................................................................ v Bíni
Názov prevádzkarne: ....................................................................................................................
Sortiment predaja/služieb .............................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dátum ukončenia podnikania ................................
Reklamácie a záväzky voči spotrebiteľom po zrušení prevádzkarne je povinný vyrovnať
Zodpovedná osoba ...................................................................... Kontakt ...................................
Na adrese ......................................................................................................................................
v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

.....................................................
podpis oprávnenej osoby

Príloha č.4:
Žiadosť o určenie osobitnej
prevádzkovej doby prevádzkarne

Podnikateľ: ....................................................................................................................................
Sídlo podnikateľa: .........................................................................................................................
IČO: ............................................. Číslo telefónu: .........................................................................
Obecný Úrad Bíňa
Bíňa č. 107
VEC

v Bíni, dňa ........................

Žiadosť o určenie osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne
Adresa prevádzkarne: ........................................................................................................ v Bíni
Názov prevádzkarne: ....................................................................................................................
Predmet činnosti prevádzkarne: (konkrétne vymenovať) ..............................................................
.......................................................................................................................................................
Prevádzková doba prevádzkarne:
Pondelok

od ......................... do .........................

Utorok

od ......................... do .........................

Streda

od ......................... do .........................

Štvrtok

od ......................... do .........................

Piatok

od ......................... do .........................

Sobota

od ......................... do .........................

Nedeľa

od ......................... do .........................

................................................
pečiatka a podpis podnikateľa
Prílohy: Protokol odborne spôsobilej osoby preukazujúci, že v prevádzkarni nedochádza k prekročeniu prípustných
hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií v referenčnom čase večer a noc v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

