VZN 2/2011
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojany na základe§ 6 ods.l zák.č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods.3 písm. i) zák.č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
v katastrálnom území Vojany

§ l
Úvodné ustanovenie
ods. l
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb v k. ú. Vojany.
ods.2
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osobypodnikateľov, ktorí prevádzkujú v k. ú. Vojany prevádzku obchodu alebo služieb a získali
oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti v príslušnom odbore alebo vykonávajú
podnikateľskú činnosť pod!'a osobitného právneho predpisu.
ods.3
Za prevádzkarne sa podľa tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa vykonáva
a ktorý je určený pre styk so zákazníkmi a spotrebiteľmi.

činnosť

§2
Pravidlá času predaja v obchode
ods. l
Za účelom zabezpečenia podmienok zásobovania
v prevádzkárňach v obchodoch nasledovne:
a)

b)

občanov

obce Vojany sa

určuje čas

predaja

Potraviny a rozličný tovar -v pondelok až piatok od 05.00 hod. do 21.00 hod. ,
sobota od 05.00 hod. do 21..00 hod.
nedel'a od 08.00 do 20.00 hod.
Ostatné prevádzky- v pondelok až piatok od 07:00 hod. do 18.00 hod.
sobota od 08.00 hod. do 18.00 hod.
nedeľa od 10:00 hod. do 18:00 hod.
§3
Pravidlá času prevádzky služieb

ods.1
podmienok poskytovania služieb
čas prevádzky v prevád zkárňach nasledovne:

Za

účelom zabezpečenia

občanom

obce Vojany sa

a) Pohostinstvo- v pondelok až piatok od 08.00 hod . do 22.00 hod.
sobota od 08.00 hod. do 22.00 hod.
nedel'a od l 0:00 hod. do 22.00 hod.

určuje

- 2b) Ostatné služby- v pondelok až piatok od 08.00 hod. do 21.00 hod.
sobota od 08.00 hod . do 19.00 hod.
nedeľa od 08.00 do 14.00 hod.

§4
Kontrola a sankcie
ods. l
Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Obec Vojany.
ods.2
Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia môže obec právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638,-€ podľa § 13 ods.9 písm. a)
zák.č.36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§S
Záverečné

ustanovenia

ods. l
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
vyvesenia na úradnej tabuli obce Vojany.

účinnosť

15.tým

ods.2
Toto všeobecne zavazné nariadenie bolo schválené Obecným
uznesením č.: 190 zo dňa 02.1 1.2011.

dňom

dňa

17.10.2011

dňa

zastupiteľstvom

Štefan Czinke
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli

odo

jeho

Vojany

