VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
obce T v r d o m e s t i c e
__________________________________
č. 1/2011
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Obecné zastupiteľstvo obce Tvrdomestice vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia par. 4,ods.3,pís.i./ a par. 6,ods.1 zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto

VŠEOBECNE ZÁVAZNOM NARIADENÍ
par. 1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie/ďalej len“ nariadenie“/ určuje pravidlá predaja
v obchode a času prevádzky služieb právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľ, ktoré v
prevádzkárňach na katastrálnom území obce Tvrdomestice vykonávajú obchodnú činnosť
alebo poskytujú služby.
Par. 2
Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb

1./

Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb sa určuje :

a./ obchodné prevádzky poskytujúce predaj potravín a ostatného tovaru
od 6.oo hod. do 22.oo hod. v dňoch pondelok až nedeľa.
Predajňa musí byť otvorená minimálne 5 hodín denne v dňoch pondelok až sobota,
v dňoch pracovného pokoja a sviatkov, minimálne 3 hodiny denne.
b./ reštaurácie a pohostinstvá v čase od 10.oo hod.- 24.oo hod.
c./ pri zábavách , kultúrnych podujatiach a spoločenských akciách sa stanovuje doba
prevádzky v piatok, sobota a nedeľa od 12.oo hod.- 6.oo hod.

2./

Otváracie a zatváracie hodiny si určuje právnická a fyzická osoba-podnikateľ v rámci
určeného času predaja a času prevádzky služieb v odseku 1.

3./ Každú spoločenskú akciu podľa odseku 1,písm.c./ je organizátor povinný nahlásiť na
obecnom úrade.

Par. 3
Prechodné a 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./ Toto Všeobecne-záväzné nariadenie č. 1/2011 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 28.1.2011 uznesením číslo 2/2011
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom : 01.03.2011

V Tvrdomesticiach, dňa 28.1.2011

Jozef B e ň o
starosta obce
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