Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.

/2018

o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky v zariadení služieb

Obecné zastupiteľstvo obce Svätý Kríž vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 4
ods. 3 písm. i), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto:
všeobecne záväznom nariadení
Čl. 1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len VZN) určuje pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkach určených na podnikateľskú činnosť
subjektov oprávnených na podnikanie na území obce Svätý Kríž.
Čl. 2
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení služieb
1. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v obci sa určuje nasledovne:
a) v obchodných prevádzkach v časovom rozmedzí od 6.00 hod. do 22.00 hod.
b) v prevádzkach pohostinskej činnosti v časovom rozmedzí:
- od 7.00 hod. do 22.00 hod. pondelok, utorok, streda, štvrtok, nedeľa, sviatok,
- od 7.00 hod. do 23.00 hod. piatok, sobotu,
- od 7.00 hod. do 22.00 hod. pondelok až nedeľa na letných terasách.
c) v prevádzkach poskytujúcich služby v časovom rozmedzí od 6.00 hod. do 22.00 hod.
2. Otváracie a zatváracie hodiny si určuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ v rámci
určeného času predaja a času prevádzky služieb v odseku 1.
Čl. 3
Sankcie a kontrola dodržiavania nariadenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú: poslanci obecného zastupiteľstva, starosta
obce, alebo ním poverení zamestnanci.
2. Za porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie môže obec uložiť pokutu podľa § 27b, ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov až do výšky 6 638 €.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ sú povinné upraviť svoj čas predaja v obchode
a čas prevádzky služieb v súlade s týmto nariadením do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia.
2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli
a webovom sídle obce v čase od ...................... do ......................................

3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Svätom Kríži dňa ................................
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené jeho vyvesením na úradnej tabuli a
zverejnené na webovom sídle obce dňa ................................ do ..........................................
5. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.
Vladimír Feketík
starosta

