Obecné zastupiteľstvo obce Rabčice na základe ustanovenia §4, ods. 3 písm. i/ a § 6 ods. l
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Č. 1/2013
o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb v obci
Úvodné ustanovenia
§1
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje, v súlade s platnou právnou úpravou, pravidlá
určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby –podnikateľov
a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Rabčice /ďalej len „obec“ /.
2/ toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na predaj a poskytovanie služieb
podnikateľmi na trhoviskách v obci, úprava ktorých je obsiahnutá vo všeobecne záväznom
nariadení obce o trhoviskách /trhovom poriadku /.
§2
1/ Čas predaja v obchodných prevádzkach sa určuje nasledovne:
maloobchodné predajne tovaru všetkého druhu:
pondelok - sobota od 0600 hodiny do 2200 hodiny
2/ Čas prevádzky v prevádzkach poskytujúcich služby sa určuje nasledovne:
v prevádzkach poskytujúcich zdravotné a sociálne služby:
pondelok – nedeľa od 0000 hodiny do 2400 /bez obmedzenia/
pohostinské zariadenia /bary, pohostinstvá/vrátane prevádzok s integrovanou herňou:
nedeľa - štvrtok od 0800 hodiny do 2300 hodiny
piatok – sobota od 0800 hodiny do 0200 hodiny
exteriérové sedenie pri prevádzke pohostinskom zariadení /terasy/
nedeľa – štvrtok od 0800 hodiny do 2200 hodiny
piatok – sobota od 0800 hodiny do 2300 hodiny
prevádzkárne s poriadaním verejných kultúrnych podujatí spojených s verejnou
produkciou hudby /tanečné zábavy, diskotéky v KD/:
v dobe od 0800 do 0300 hodín
ubytovacie zariadenia :
pondelok - nedeľa od 0000 hod. do 2400 hodín /bez obmedzenia/
stravovacie zariadenia /jedálne/:
pondelok - nedeľa od 000 0hod. do 2400 hodín /bez obmedzenia/
Osobitné ustanovenia
§3
1/ Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Rabčice sú
oprávnené určiť svoj čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb len v rámci rozmedzia
určeného týmto všeobecne záväzným nariadením pre príslušný druh obchodu, resp. služby.

Spoločné a záverečné ustanovenia
§4
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Rabčiciach na svojom zasadnutí dňa 27.9.2013.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na tabuli OcÚ dňa 30.9.2013.
3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Rabčice.

V Rabčiciach 30.9.2013
S l o v í k Jozef
starosta obce
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