Všeobecne záväzné nariadenie obce
Lesenice

č. 03/2019

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Obecné zastupiteľstvo obce Lesenice vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia
§ 4 ods. 3 písm. i a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a noviel sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len
„nariadenie“):
§1
Účel nariadenia
Toto nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb právnických
a fyzických osôb – podnikateľ, ktorí v prevádzkárňach na katastrálnom území obce Lesenice
vykonávajú obchodnú činnosť alebo poskytujú služby.
§2
Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb
1) Čas prevádzky služieb sa určujú nasledovne:
a) v zariadeniach pohostinského charakteru v čase od 09.00 hod. do 22.00 hod.
v dňoch pondelok až štvrtok a od 09.00 hod. do 22.00 hod. v dňoch piatok až nedeľa
b) v predajni potravín a v predajni rozličného tovaru v čase od 06.30 hod. do 20.00
hod. v dňoch pondelok až štvrtok a od 6.30 hod. do 20.00 hod. v dňoch piatok až
nedeľa
c) v prevádzkárni poskytujúcej služby v čase od 07.00 hod. do 20.00 hod. v dňoch
pondelok až štvrtok a od 7.00 hod. do 20.00 hod. v dňoch piatok až nedeľa
2) Otváracie a zatváracie hodiny si určuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ v
rámci určeného času predaja a času prevádzky služieb uvedené v § 2 ods. 1.
§3
Kontrola a pokuty
1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať starostom poverení zamestnanci
obce Lesenice.
2) Pri ukladaní pokuty obec prihliada na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.
3) Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší
toto nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného predpisu (zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení).

§5
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce
Lesenice na svojom zasadnutí dňa 08.02.2019 uznesením č. 01/2019.
2) VZN č. 03/2017, ktoré bolo schvátené dňa 30.09.2017 sa r u š í.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01. m a r c a 2 019.

V Leseniciach, dňa 08. februára 2019

.....................................
Ing. Ladislav Majdán
starosta obce
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