Obec Veterná Poruba
__________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2014
o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky v zariadení služieb

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo Veternej Porube č. 50/2014 dňa 10.9.2014.
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa 16.9.2014.
Účinné 15. dňom od vyvesenia.

Obecné zastupiteľstvo obce Veterná Poruba sa podľa ustanovenia § 4 ods. 3, písm. i), § 6 a §
11 ods. 4 písm.g) zákona č. 369/1990 Zb . o obecnom zriadení vznp.
uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 3/2014
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení služieb

§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (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 Veterná Poruba.
§2
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení služieb
1) V obchodných prevádzkach a v prevádzkach pohostinských služieb sa určuje čas
predaja a prevádzky denne v rozpätí od 7.00 do 22.00 hod.
2) Neobmedzený čas predaja a prevádzky sa určuje v obchodných prevádzkach
a prevádzkach služieb poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou
služieb ubytovania.
3) V prevádzkach s pohostinskou činnosťou, ktoré sa nachádzajú v obytnej zóne, sa
určuje čas predaja a prevádzky nasledovne: v pracovných dňoch a v dňoch
predchádzajúcich pracovných dňom od 7.00 do 22.00 hod., v dňoch predchádzajúcich
pracovnému voľnu od 7.00 od 23.00 hod. Spomenutý čas prevádzky sa týka aj
prevádzky letnej terasy.
4) Po uplynutí času prevádzky sa v zariadeniach pohostinských služieb môže zdržiavať
len personál, resp. majiteľ či prevádzkovateľ zariadenia z dôvodu vykonania činností
súvisiacich s prevádzkou.
5) V prípade usporiadania spoločenskej akcie pre uzavretú spoločnosť presahujúcej
povolenú dobu prevádzky pohostinských služieb, je prevádzkovateľ povinný žiadať
od obce súhlas na predĺženie času prevádzky v lehote min. 5 dní pred konaním akcie.
Takéto podujatie bude možné uskutočniť len v dňoch predchádzajúcich pracovnému
voľnu (sobota) a pracovnému pokoju (nedeľa, sviatok) a len v uzavretých priestoroch
zariadenia.

§3
Kontrola dodržiavania nariadenia
1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: poslanci obecného zastupiteľstva,
starostka alebo ňou poverení zamestnanci obce.
2) Za porušenie tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou
na podnikanie môže obec uložiť pokutu podľa § 13, ods.9a) a ods.10 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. až do výšky 6 638 eur.

§4
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli obce.

PhDr. Desana Stromková
Starostka obce

