Všeobecne záväzné nariadenie obce Ďurďošík č. 5/2019
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
v obci Ďurďošík

Obecné zastupiteľstvo v Ďurďošíku v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 písm. a) bod 3, § 6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 69 ods. 2 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s
vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Ď U R Ď O Š Í K

§1
Účel nariadenia
Toto nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb právnických
a fyzických osôb – podnikateľ, ktoré v prevádzkarňach na katastrálnom území obce Ďurďošík
vykonávajú obchodnú činnosť alebo poskytujú služby.
§2
Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb
1) Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb sa určujú následovne:
a) v predajni potravín a v predajni rozličného tovaru v čase od 06.00 hod. do 18.00 hod.
v dňoch pondelok až piatok a od 06.00 hod do 12.00 hod. sobota. Predajňa musí byť
otvorená minimálne 4 hodiny v dňoch pondelok až sobota.
b) v zariadeniach pohostinského charakteru v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod v dňoch
pondelok až štvrtok a od 07.00 hod. do 24.00 hod. v dňoch piatok až nedeľa.
c) V prevádzkarni poskytujúcej služby v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. v dňoch
pondelok až sobota.
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
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na obecnej tabuli dňa
15.08.2019. Zvesený 02.09.2019 bez pripomienok.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Ďurďošík na
svojom zasadnutí dňa 27.09.2019 uznesením č. 19/2019.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho schválenia.
V Ďurďošíku, dňa 15.08.2019
...............................................
Iveta Hadašová
starostka obce

