NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Liesek č. 1/2019
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Liesek

Obecné zastupiteľstvo Obce Liesek na základe ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) bod 3. v súlade s § 6 a
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,
sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“):
Článok 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 Liesek (ďalej len „obec“).
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na predaj a poskytovanie služieb podnikateľmi na
trhoviskách v obci, na ambulantný predaj, úprava ktorých je obsiahnutá vo všeobecne záväznom
nariadení obce o trhoviskách (trhovom poriadku).
Článok 2
1) Všeobecný predajný a prevádzkový čas na území obce Liesek sa stanovuje nasledovne:
a) v prevádzkach s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru je určený v rozmedzí od 06.00 hod. do
22.00 hod.,
b) prevádzkový čas v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby je určený v rozmedzí od 08.00 hod. do 22.00
hod., v sobotu a nedeľu v rozmedzí od 22.00 hod. do 24.00 hod.,
c) prevádzková doba letných terás môže byť v rozmedzí od 08.00 hod. do 22.00 hod.,
d) prevádzkovanie hudobnej produkcie v prevádzkarni v obytnej zóne je zakázané, výnimka je možná len, v sobotu
a nedeľu v rozmedzí od 22.00 hod. do 04.00 hod.,
e) prevádzkový čas v prevádzkach poskytujúcich služby ubytovacích zariadení a zariadení hotelových služieb je
povolený bez obmedzenia,
f) prevádzkový čas v prevádzkach poskytujúcich služby je určený v rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod.,

Článok 3
Osobitné ustanovenia

1) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Liesek 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 .

Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Týmto nariadením sa v plnom rozsahu, vrátane neskorších zmien, ruší „Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Liesek č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce
Liesek
2) Obecné zastupiteľstvo v Liesku sa uznieslo na tomto nariadení dňa ...........ktoré nadobudne účinnosť
15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Liesek

V obci Liesek, dňa 6.2.2019

Návrh bol na úradnej tabuli obce Liesek a internetovej adrese obce www.liesek.eu.sk

Vyvesený dňa 6.2.2019

Zvesený dňa

Dňom vyvesenia začala plynúť lehota, trvajúca od 6.2.219 do .20.02.2019, počas ktorej môžu fyzické a právnické
osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia:
-v písomnej forme na adrese Obecný úrad, Michalská časť 442, 027 12 Liesek,
-elektronicky – prostredníctvom portálu https://www.dcom.sk alebo https://www.slovensko.sk, e-mailom na
adrese obec@liesek.eu.sk, alebo -ústne do zápisnice – v úradných hodinách na Obecnom úrade, Michalská časť
442, 027 12 Liesek.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu,
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné
podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

