VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 8/2018
O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE
A ČASU PREVÁDZKY V ZARIADENÍ SLUŽIEB
Obecné zastupiteľstvo obce Podtureň vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 4
ods. 3 písm. i), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g), § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení
Čl. 1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len VZN) určuje pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkach určených na podnikateľskú činnosť
subjektov oprávnených na podnikanie na území obce Podtureň.
Čl. 2
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení služieb
1. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v obci sa určuje nasledovne:
a) v obchodných prevádzkach v časovom rozmedzí od 6.00 hod. do 22.00 hod.
b) v prevádzkach pohostinskej činnosti a na letných terasách v časovom rozmedzí:
- od 7.00 hod. do 22.00 hod. pondelok, utorok, streda, štvrtok, nedeľa, sviatok,
- od 7.00 hod. do 23.00 hod. v deň predchádzajúci dňu pracovného voľna a pracovného
pokoja s vylúčením hudobnej produkcie po 22,00 hod. na letných terasách
c) v prevádzkach poskytujúcich služby v časovom rozmedzí od 6.00 hod. do 22.00 hod.
d) v prevádzkach služieb v rámci akcií pre uzavretú spoločnosť sa určuje prevádzkový čas
od 6,00 hod. do 24,00 hod. okrem nasledujúcich prípadov, kedy je prevádzkový čas od
6,00 hod. do 5,00 hod. nasledujúceho dňa bez rušenia nočného kľudu od 22,00 hod. do
05,00 hod.:
 svadby
 stužkové slávnosti
 firemné večierky
 promócie
 plesy
 rodinné akcie
e) iné spoločenské, kultúrne a športové podujatia maximálne do 5,00 hod. nasledujúceho
dňa, pričom organizácia požiada obec o súhlas, v rámci ktorého obec stanoví konkrétne
podmienky.
2. Otváracie a zatváracie hodiny si určuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ
v rámci určeného času predaja a času prevádzky služieb v odseku 1.

Čl. 3
Kontrola dodržiavania nariadenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú: poslanci obecného zastupiteľstva, starosta
obce, alebo ním poverení zamestnanci.

Čl. 4
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. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Podturni dňa 26.10.2018.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené jeho vyvesením na úradnej tabuli a
zverejnením na webovom sídle obce dňa 26.10.2018 do 12.11.2018
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli a webovom
sídle obce Podtureň.

Marián Vojtík
starosta

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli Obce
Podtureň a na webovom sídle Obce Podtureň od 9.10.2018 do 26.102018
Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8, 9 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnené na úradnej tabuli Obce
Podtureň a na webovom sídle Obce Podtureň od 26.10.2018 do 12.112018

