Obec Štefanov v súlade s ustanovením § 4 ods. 5, písm. a) tretí bod a podľa § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2020
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Štefanov
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou pravidlá
určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb, ktoré poskytujú fyzické osoby –
podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Štefanov tak, aby mohli byť
uspokojené potreby obyvateľov i požiadavky podnikateľov.
§2
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Prevádzková doba v prevádzkach s predajom tovaru a s poskytovaním služieb sa určuje :
a) v dňoch: pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok a sobota od 06.00 hod. do 20.00 hod.
b) v nedeľu od 7.00 hod do 16.00 hod.
2. Prevádzková doba v prevádzkach, ktorých predmetom činnosti je pohostinská,
reštauračná činnosť ako aj rýchle občerstvenie v spojení s predajom na priamu konzumáciu
sa určuje:
a) v dňoch pondelok, utorok, streda, štvrtok od 08.00 do 22.00 hod.
b) v dňoch piatok a sobota od 08.00 do 24.00 hod.
c) v nedeľu od 08.00 do 22.00 hod.
3. Prevádzková doba pre exteriérové sedenia (terasy), patriace k prevádzke reštauračného a
pohostinského zariadenia a prevádzková doba prísluchovej hudby a hudobnej produkcie
na exteriérových sedeniach ( terasy/ sa stanovuje v časovom rozmedzí od 10.00 do 22.00
hod.
§3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec
prostredníctvom starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a poverených
zamestnancov obce.
2. Obecné zastupiteľstvo v Štefanove sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 29.9.2020 uznesením č. 135/2020
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 16.10.2020.
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