Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008
o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb
Obecné zastupiteľstvo v Osuskom na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i)
zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v y d á v a pre územie obce Osuské toto všeobecne záväzné nariadenie
o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou
úpravou pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre
fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce
Osuské.
2. Predajňou a prevádzkarňou sa podľa tohto nariadenia rozumie priestor,
v ktorom sa živnosť vykonáva alebo prevádzkuje.
§2
Predajná a prevádzková doba
1. Predajná a prevádzková doba v obchodnej činnosti pri predaji tovaru
- denne
05,30- 18,00
2. Prevádzková doba v pohostinstvách:
- pondelok – štvrtok ,nedeľa,
10,00 - 24,00
- piatok ,sobota
10,00 - 02,00
- v deň pred dňom pracovného pokoja a štátom uznaných sviatkov
10,00 - 02,00
3. Prevádzková doba u ostatných služieb:
- pondelok – piatok 06,00 - 22,00
- sobota
07,00 - 18,00
4. Prevádzkovateľ si môže stanoviť prevádzkové a predajné doby v rozmedzí
podľa § 2,ods.1 , 2 a 3 tohto nariadenia.
5. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný na mieste,
kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia, a to
najneskôr do 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkárne za predpokladu,
že prevádzkáreň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.
6. Prevádzky otvorené po 22.00 hod. sú povinné dodržiavať nočný pokoj
a verejný poriadok.
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§3
Sankcie
1. Za porušenie tohto nariadenia môže uložiť starosta obce právnickej osobe
alebo fyzickej osobe pokutu až do výšky 200.000,- Sk. Pokuta je príjmom obce.

§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Osuskom dňa 6.2. 2008 uznesením č. 4/2008.
2.Toto VZN nadobúda účinnosť 1. marca 2008.
3.Zmeny a doplnky tohoto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Osuskom
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN
č. 2/2005.

V Osuskom dňa 6.2. 2008
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Zvesené dňa: .....2. 2008

Ing. Anton Fiala
Starosta obce Osuské

