Všeobecne záväzne nariadenie

č. 10/2008
o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb
obce Čakany

VZN nadobúda účinnosť: dňa 01. 01. 2009

Obecné zastupiteľstvo v Čakanoch na základe ustanovenia § 4, ods. 3, písm. i)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v y d á v a pre územie obce Čakany 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 Čakany.
2. Predajňou a prevádzkarňou sa podľa tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom
sa živnosť vykonáva alebo prevádzkuje.
3. V prípade, že prevádzkareň je umiestnená v objekte, alebo na pozemku vo vlastníctve
obce, musia byť splnené podmienky zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce.
§2
Predajná a prevádzková doba
1. Predajná a prevádzková doba v obchodnej činnosti pri predaji tovaru
- denne
05,30 hod. – 18,00 hod.
2. Prevádzková doba v pohostinstvách:
- pondelok – štvrtok, nedeľa
10,00 hod. - 24,00 hod.
- piatok, sobota
10,00 hod. - 3,00 hod.
3. Prevádzková doba u ostatných služieb:
- pondelok – štvrtok, nedeľa
10,00 hod. - 22,00 hod.
- piatok, sobota
10,00 hod. - 23,00 hod.
4. Prevádzkovateľ si môže stanoviť prevádzkové a predajné doby v rozmedzí podľa
§ 2, ods. 1, 2 a 3 tohto nariadenia.
Výnimky z času predaja v obchode alebo času prevádzky služieb môže
individuálnym rozhodnutím povoliť starosta obce, ak je to v záujme obce, resp.
obyvateľov obce.
5. Prevádzky otvorené po 22.00 hod. sú povinné dodržiavať nočný pokoj a verejný
poriadok.

§3
Sankcie
Každý podnikateľský subjekt, ktorý má na území obce zriadený obchod alebo prevádzku
služieb je povinný riadiť sa týmto VZN.

-2Za porušenie tohto nariadenia môže uložiť starosta obce právnickej osobe alebo fyzickej
osobe pokutu v zmysle § 13, ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Pokuta je príjmom obce.

§4
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Čakanoch dňa 4. 12. 2008, uznesením č. OZ/68/2008.
2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Čakanoch.
3. Dňom 01. 01. 2009 sa ruší doteraz platné VZN č . 1/2008 zo dňa 28.2.2008
o podmienkach podnikania a pravidlách času predaja a prevádzky služieb na území
obce Čakany na základe protestu prokurátora o zrušení VZN.
( list z Okresnej prokuratúry, Dunajská Streda zo dňa 11.11. 2008).
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť l. januára 2009.

Čakany, 05. 12. 2008

Lívia Bugárová
starosta obce

