Mestské zastupiteľstvo Tvrdošín podľa § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 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 vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č 2/2009
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) určuje pravidlá času predaja v obchode a
času prevádzky sluţieb pri vykonávaní podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie (ďalej len podnikatelia) v prevádzkárňach na území Mesta Tvrdošín a
ochranu obyvateľstva pred hlukom a vibráciami z predaja v obchode a z prevádzky sluţieb.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na ambulantný predaj a predaj tovaru a poskytovanie sluţieb na
trhových miestach.
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
1. prevádzkárňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť,
2. podnikateľom a/ osoba zapísaná v obchodnom registri1,
b/ osoba, ktorá podniká na základe ţivnostenského oprávnenia2,
c/ osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov3,
3. prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzkáreň sprístupnená spotrebiteľom k predaju príslušnej
obchodnej komodity alebo k poskytovaniu sluţieb,
4. hudobnou produkciou hudba, určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná
technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, ţivá hudba alebo koncertné vystúpenie,
5. denným časom čas od 06.00 h do 18.00 h, večerným časom čas od 18.00 h do 22.00 h a nočným
časom čas od 22.00 h do 06.00 h4,
6. hlukom kaţdý rušivý, obťaţujúci, nepríjemný, neţiadúci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk5
7. zvlášť rušivý hluk je zvuk, ktorý individuálne ruší alebo obťaţuje človeka (napríklad výrazné
rytmické alebo tónové zloţky vo zvuku, hlasitá reč, hudba, intenzívne a náhodne sa opakujúce
zvukové impulzy, prerušený alebo premenný hluk s veľkým rozdielom hladín)6
8. rušením nočného pokoja šírenie hluku a vibrácií v nočnom čase,

1

§ 27 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
§ 10 zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3
Napr. zákon č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, zákon č.416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánu štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákon č.
171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4
§ 2 písm. zh) Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o poţiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ţivotnom
prostredí
5
§ 2 písm. c) Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z.
6
§ 2 písm. W) Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z.
2

§3
Začatie podnikateľskej činnosti
1. Začatie podnikateľskej činnosti v prevádzkárni na území mesta je moţné aţ po vydaní
príslušných záväzných stanovísk a po schválení prevádzkovej doby.
2. Pri zriaďovaní prevádzkárne na území mesta je podnikateľ povinný písomnou formou poţiadať
mesto o súhlas k začatiu podnikateľskej činnosti v súlade s § 4, ods.3, písm. d/ zákona
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Mesto vydá súhlas k začatiu podnikateľskej činnosti po kladnom stanovisku dotknutých orgánov
štátnej správy, pokiaľ sa vyţaduje ich vyjadrenie alebo súhlas.
§4
Všeobecná prevádzková doba
1. Všeobecná prevádzková doba je v dňoch pondelok aţ nedeľa od 06.00 h do 22.00 h, okrem
ubytovacích zariadení a zariadení hotelových sluţieb7
2. Všeobecná prevádzková doba v ubytovacích zariadení a zariadení hotelových sluţieb je v dňoch
pondelok aţ nedeľa od 00.00 h do 24.00 h.
§5
Pravidlá určovania prevádzkovej doby v rámci
všeobecnej prevádzkovej doby
1. Podnikateľ je povinný určiť v rámci všeobecnej prevádzkovej doby vlastnú prevádzkovú dobu
pre kaţdú prevádzkáreň.
2. Vlastnú prevádzkovú dobu je podnikateľ povinný oznámiť mestu v lehote uvedenej v § 8 ods. 3
tohto nariadenia na tlačive „Oznámenie o čase predaja v obchode a čase prevádzky sluţieb
v rámci všeobecnej prevádzkovej doby“8 (ďalej len „oznámenie o čase predaja“).
3. K oznámeniu o čase predaja podnikateľ doloţí:
a/ oprávnenie na podnikanie1,2 alebo iný doklad povoľujúci vykonávanie činností podľa
osobitných predpisov3,
b/ fotokópiu zmluvy o nájme nebytových priestorov uţívaných na účely prevádzkárne alebo list
vlastníctva, ak podnikateľ je vlastníkom nebytového priestoru uţívaného na účely prevádzkárne,
c/ v prípade, ţe došlo k zmene účelu vyuţitia nebytového priestoru uţívaného na účely
prevádzkárne, fotokópiu príslušného dokladu o zmene účelu vyuţitia9,
d/ dohodu uzatvorenú s Technickými sluţbami mesta o zabezpečení odvozu odpadu
z podnikateľskej činnosti na území mesta.
e/ protokol o meraní hluku v prípade, ţe ide o prevádzkáreň s hudobnou produkciou10,
f/ súhlas s hudobnou produkciou vo večernom čase získaný od vlastníka budovy alebo od
nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti, v ktorej sa
prevádzkáreň nachádza, prípadne súhlas získaný na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových
priestorov11
4. Mesto preskúma predloţené doklady bezodkladne a v prípade
a) splnenia podmienok, vydá potvrdenie o splnení podmienok,
b) nesplnenia podmienok, vydá potvrdenie o nesplnení podmienok s určením lehoty na
nápravu.
7

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení
a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
8
Vzor tlačiva príloha č. 1
9
§ 82 ods.4, § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
10
§ 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Slovenská technická norma č. 73 4301 Budovy na bývanie. Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
11
§ 14 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Potvrdenia vydané mestom musia byť v prevádzke prístupné kontrolným orgánom
k nahliadnutiu.
5. V prípade hluku šíriaceho sa z prevádzkárne mesto písomne vyzve podnikateľa na zjednanie
nápravy, pričom určí lehotu na nápravu, nie dlhšiu ako tri kalendárne dni. V prípade, ţe
podnikateľ v určenej lehote nezjedná nápravu, mesto rozhodnutím zakáţe hudobnú produkciu vo
večernom čase na dobu 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.
§6
Pravidlá určovania prevádzkovej doby v nočnom čase
1. V prípade, ţe podnikateľ hodlá prevádzkovať obchod alebo poskytovať sluţby v nočnom čase,
oznámi túto skutočnosť mestu na tlačive "Oznámenie o splnení podmienok pre nočný čas predaja
v obchode a v prevádzke sluţieb12 (ďalej len „oznámenie o splnení podmienok“).
2. K oznámeniu o splnení podmienok podnikateľ doloţí doklady:
a) uvedené v § 5 ods.3 písm. a), b), c) a d) tohto nariadenia,
b) protokol o meraní hluku10 za nočný čas v prípade, ţe ide o prevádzkáreň s hudobnou
produkciou,
c) súhlas s prevádzkovou dobou, hudobnou produkciou v nočnom čase získaný od vlastníka
budovy alebo od nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v nehnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkáreň nachádza a v nehnuteľnostiach susediacich s budovou,
kde sa prevádzkáreň nachádza a ktoré môţu byť dotknuté hlukom a vibráciami v súvislosti
s prevádzkárňou, prípadne súhlas získaný na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov11 .
3. Mesto preskúma predloţené doklady bezodkladne a v prípade
a) splnenia podmienok, vydá potvrdenie o splnení podmienok,
b) nesplnenia podmienok, vydá potvrdenie o nesplnení podmienok s určením lehoty na
nápravu.
Potvrdenia vydané mestom musia byť v prevádzke prístupné kontrolným orgánom
k nahliadnutiu.
4. Rušenie nočného kľudu je narúšaním verejného poriadku13
5. V prípade hluku šíriaceho sa z prevádzkárne mesto písomne vyzve podnikateľa na zjednanie
nápravy, pričom určí lehotu na nápravu, nie dlhšiu ako tri kalendárne dni. V prípade, ţe
podnikateľ v určenej lehote nezjedná nápravu, mesto rozhodnutím upraví prevádzkovú dobu do
22.00 h. na dobu 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.
6. Pre obnovenie prevádzkovej doby spred času vydania rozhodnutia primátora je podnikateľ
povinný predloţiť doklady uvedené v ods. 2 písm. b) a c) tohto paragrafu.
§7
Pravidlá určovania prevádzkovej doby exteriérového sedenia
1. V prípade, ţe prevádzkáreň má zriadené exteriérové sedenie, toto môţe byť prevádzkované
v čase od 8.00 h do 22.00 h.
2. Exteriérové sedenie môţe podnikateľ prevádzkovať iba pod podmienkou, ţe hluk a hudobná
produkcia z prevádzkárne do vonkajšieho prostredia a do obytných miestností susediacich
s prevádzkárňou nepresahuje prípustnú hladinu hluku1 , dodrţiava príslušné právne predpisy
a preukáţe sa potvrdením mesta o splnení podmienok pre prevádzkovú dobu exteriérového
sedenia.
3. V sezónnom exteriérovom sedení je zakázané pouţívať hudobnú produkciu.
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Vzor tlačiva príloha č. 2
§ 47 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

§8
Povinnosti podnikateľa
1. Oznámenie o jednorazovom predĺţení prevádzkovej doby14 z dôvodu mimoriadnej poţiadavky
pre uzavretú spoločnosť je podnikateľ povinný doručiť mestu najneskôr 3 pracovné dni pred
konaním akcie. Mesto vydá potvrdenie o jednorazovom predĺţení prevádzkovej doby, ak sú
splnené podmienky uvedené v § 6 ods.2 písm. a) a c) tohto nariadenia.
2. Prevádzkovú dobu prípadne zmenu prevádzkovej doby je podnikateľ povinný písomne oznámiť
mestu ku dňu otvorenia prevádzkárne, prípadne zmeny. V prípade zmeny prevádzkovej doby nie
je potrebné opätovne predkladať doklady uvedené v § 5 ods. 3 písm. a), b), c), d) a § 6 ods. 2
písm. a) pokiaľ v nich nenastali zmeny.
3. Podnikateľ je povinný prevádzkáreň zvonku viditeľne označiť údajmi podľa osobitného
predpisu15.
4. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby sa z prevádzkárne nešíril nadmerný hluk a aby neboli
prekročené najvyššie prípustné hodnoty pre denný, večerný a nočný čas podľa osobitného
predpisu16 . Prevádzkáreň musí byť technickými, organizačnými a ďalšími opatreniami
zabezpečená tak, aby hluk nezasahoval do vonkajšieho prostredia.
5. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby z prevádzkárne a bezprostrednom okolí prevádzkárne
nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu zákazníkmi prevádzkárne.
6. Pri dočasnom uzavretí prevádzkárne je podnikateľ povinný označiť na mieste, kde je uvedená
prevádzková doba, začiatok a koniec uzavretia, a to najmenej 24 hodín pred dočasným uzavretím
prevádzkárne za predpokladu, ţe prevádzkáreň bude uzavretá dlhšie ako 1 deň17.
7. V prípade zrušenia prevádzkovej doby podnikateľ oznámi túto skutočnosť mestu ku dňu
zrušenia18
8. Podnikateľ zodpovedá za ochranu zelene, udrţovanie verejného poriadku, čistoty, hygienických
noriem, čistoty okolia na priľahlom priestranstve v okolí svojej prevádzkárne.
§9
Kontrolná činnosť
1.
a)
b)
c)
2.

Kontrolnú činnosť nad dodrţiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:
Mestská polícia mesta
poverení zamestnanci mesta
hlavný kontrolór mesta
Podnikateľ je povinný na výzvu osoby oprávnenej vykonávať kontrolu podľa ods.1. tohto článku,
preukázať sa platným dokladom, ktorý ho oprávňuje na podnikanie, ako aj dokladmi súvisiacimi
s prevádzkovou dobou určenou, resp. povolenou podľa tohto nariadenia.
§ 10
Sankcie

1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie,
môţe primátor mesta uloţiť pokutu19 v prípade nesplnenia povinností podľa § 8 tohto nariadenia
do výšky 6 638 €
2. Za porušenie povinností stanovených týmto nariadením20 je Mestská polícia oprávnená uloţiť
pokutu v blokovom konaní do výšky 33,19 €.
14

Vzor tlačiva príloha č. 3.
§ 7 ods. 3 Obchodného zákonníka,
§ 15 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
16
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z.
17
§ 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
18
Vzor tlačiva príloha č.4
19
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk
15
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§ 47 a 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

§ 11
Prechodné ustanovenia
1. Rozhodnutia o prevádzkovej dobe vydané pred účinnosťou tohto nariadenia zostávajú v platnosti,
ak je prevádzková doba prevádzkárne určená v rámci všeobecnej prevádzkovej doby.
2. Podnikateľ prevádzkárne, ktorej prevádzková doba je určená mimo všeobecnej prevádzkovej
doby, je povinný prevádzkovú dobu zosúladiť s týmto nariadením najneskôr do 30. decembra
2009.
3. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti podnikateľov podľa osobitných predpisov21.
§ 12
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 3.8.2009
a zvesený dňa 19.8.2009
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Tvrdošíne
uznesením číslo 21/09 dňa 20.8.2009 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli mesta t.j. 10.9.2009.

Ing. Ivan Š a š k o
primátor mesta
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Napr. Ţivnostenský zákon, Obchodný zákon, zákon č. 355/2007 Z.z., zákon č.250/2007 Z.z.

Príloha č. 1

Oznámenie o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb
v rámci všeobecnej prevádzkovej doby
Názov a sídlo firmy:
IČO:

DIČ:

Prevádzka:
(názov prevádzky a adresa)
Účel využitia prevádzky:
Telefón:
Oznamujem Vám prevádzkovú dobu podľa § 4 všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009 odo dňa:
Zakrúžkujte:
1. začatie podnikateľskej činnosti – otvorenie prevádzkárne,
2. zriadenie ďalšej prevádzkárne,
3. zmena podnikateľskej činnosti (zmena predmetu podnikania, zmena sortimentu predajne, rozšírenie predmetu
podnikania, rozšírenie sortimentu, rozšírenie rozsahu služieb),
4. zmena prevádzkových hodín,
5. zmena obchodného mena, zmena názvu prevádzky, zmena adresy prevádzky, zmena sídla firmy,
6. rozšírenie prevádzkárne o exteriérové sezónne posedenie.

Prevádzková doba:

Hudobná produkcia:

pondelok

.................................

pondelok

................................. ...........

utorok

.................................

utorok

............................................

streda

..................................

streda

.......................... ..................

štvrtok

..................................

štvrtok

............................................

piatok

.................................

piatok

........................... .................

sobota

..................................

sobota

............................................

nedeľa

..................................

nedeľa

............................ ................

K oznámeniu prikladám nasledujúce doklady:
1. Oprávnenie na podnikanie, alebo iný doklad povoľujúci činnosť podľa osobitného predpisu 1.
2. Fotokópiu zmluvy o nájme nebytových priestorov uţívaných na účely prevádzkarne alebo list vlastníctva, ak
podnikateľ je vlastníkom nebytového priestoru uţívaného na účely prevádzkarne.
3. V prípade, ţe došlo k zmene účelu vyuţitia nebytového priestoru uţívaného na účely prevádzkarne, fotokópiu
príslušného dokladu o zmene účelu vyuţitia2.
4. Dohodu uzatvorenú s Technickými sluţbami mesta o zabezpečení odvozu odpadu z podnikateľskej činnosti na
území mesta.
5. Aktuálny protokol o meraní hluku, v prípade ţe ide o prevádzkareň s hudobnou produkciou3 pre večerný čas
(18.00 – 22.00 h).
6. Súhlas s hudobnou produkciou vo večernom čase získaný od vlastníka budovy alebo od nadpolovičnej väčšiny
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkareň nachádza, prípadne súhlas
získaný na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov4.

V Tvrdošíne, ..............................................

..........................................................

Napr. zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánu štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov zákon č. 171/2005 Z.z.. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2 § 82 ods. 4, § 85 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3 § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4 § 14 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
1

podpis
Príloha č. 2

Oznámenie o splnení podmienok pre nočný čas predaja v obchode a v prevádzke služieb
názov a sídlo firmy:
IČO:

DIČ:

prevádzka:
(názov prevádzky a adresa)
účel využitia prevádzky:
telefón:
Oznamujem Vám splnenie podmienok pre nočný čas predaja v obchode a prevádzky služieb podľa § 5
všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009 odo dňa:
Prevádzková doba:

Hudobná produkcia:

pondelok

.................................

pondelok

................................. ...........

utorok

.................................

utorok

........................... .................

streda

..................................

streda

............................................

štvrtok

..................................

štvrtok

........................... .................

piatok

.................................

piatok

............................................

sobota

..................................

sobota

............................ ................

nedeľa

..................................

nedeľa

............................................

K oznámeniu prikladám nasledujúce doklady:
1. Oprávnenie na podnikanie, alebo iný doklad povoľujúci činnosť podľa osobitného predpisu 1.
2. Fotokópiu zmluvy o nájme nebytových priestorov uţívaných na účely prevádzkarne alebo list vlastníctva, ak
podnikateľ je vlastníkom nebytového priestoru uţívaného na účely prevádzkarne.
3. V prípade, ţe došlo k zmene účelu vyuţitia nebytového priestoru, príslušný doklad2 o zmene účelu vyuţitia.
4. Aktuálny protokol o meraní hluku3
5. Súhlas s prevádzkovou dobou, hudobnou produkciou v nočnom čase získaný od vlastníka budovy alebo od
nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkareň
nachádza a v nehnuteľnostiach susediacich s budovou, kde sa prevádzkareň nachádza a ktoré môţu byť
dotknuté hlukom a vibráciami v súvislosti s prevádzkarňou, prípadne súhlas získaný na schôdzi vlastníkov
bytov a nebytových priestorov4.

V Tvrdošíne, ..............................................

1

...........................................................
podpis

Napr. zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, zákon č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánu štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákon č.
171/2005 Z.z.. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2 § 82 ods. 4, § 85 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
3
§ 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
§ 14 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 3
Oznámenie o jednorazovom predĺžení prevádzkovej doby

(oznámiť najneskôr 3 dni pred konaním akcie)

Oznamujem Vám, ţe dňa ............................................................................................................
v prevádzke

..............................................................................................................................
(názov prevádzky a adresa)

č. tel.: na prevádzku ......................................................................
bude jednorazové predĺţenie prevádzkovej doby z dôvodu uzavretej spoločnosti.
Za dodrţiavanie nočného kľudu1 bude zodpovedný:

.................................................................................................................................................... ...
(meno a priezvisko, funkcia)

V Tvrdošíne, dňa:

1

__________________________________
pečiatka a podpis

§ 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ,
§ 47 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.

Príloha č. 4

Oznámenie o zrušení prevádzkovej doby

názov a sídlo firmy:

Oznamujem Vám, ţe ku dňu ......................................................................................................

ruším prevádzkovú dobu v prevádzke1)

............................................................................................................................................
(názov prevádzky a adresa)

1)

meno a priezvisko (firma) ........................................................................................
kontaktná adresa (sídlo firmy) ..................................................................................
....................................................................................................................................
tel. číslo: ...................................................................................................................

V Tvrdošíne, dňa: .....................

1)

__________________________________
pečiatka a podpis

V prípade zrušenia prevádzky uviesť kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky

