VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ZVOLENSKÁ SLATINA
č. 1/2014
O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB
Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 6/1 s poukazom na § 4 ods.3, písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto:
všeobecne záväznom nariadení
§1
Účel nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) určuje pravidlá času predaja v
obchode a času prevádzky služieb.
2. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby podnikateľov, ktoré prevádzkujú na území obce Zvolenská Slatina prevádzkarne obchodu
a služieb.
3. Prevádzkarňou sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie priestor, v ktorom
sa činnosť vykonáva a ktorý je určený pre styk so zákazníkmi, spotrebiteľmi.
4. Pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb obec Zvolenská Slatina
vychádza z maximálne pružnej doby, aby boli uspokojené potreby občanov obce a
požiadavky podnikateľov.
§2
Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb
1. V rámci podmienok zabezpečenia zásobovania a poskytovania služieb obyvateľom obce
Zvolenská Slatina sa určuje čas predaja a čas prevádzky:
a) v obchodných prevádzkach v časovom rozmedzí 06.00-22.00 hod.
b) v prevádzkach služieb v časovom rozmedzí 06.00-22.00 hod.
c) v prevádzkach ubytovacích služieb - bez obmedzenia
d) v prevádzkach služieb na neverejných firemných a rodinných akciách pre uzavretú
spoločnosť ( napr. firemné večierky, rodinné akcie, svadby, plesy a pod.) bez obmedzenia
2. Prevádzkovateľ ohlási obci Zvolenská Slatina zriadenie prevádzkarne na území obce
Zvolenská Slatina najneskôr v deň začatia činnosti prevádzkarne, spolu s časom predaja
v obchode a časom prevádzky služieb, ktoré si určuje sám podnikateľ v súlade s týmto VZN.
§3
Záverečné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenia obce
Zvolenská Slatina č. 7/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
zo dňa 1.10.2012 .
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie schválilo OZ vo Zvolenskej Slatine na svojom
zasadnutí dňa 06.03.2014 uznesením číslo ........ a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli.
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