Všeobecne záväzné nariadenieObce Kátov
o určení pravidiel prevádzkového času
č. 1/2020
Obec Kátov v zmysle ustanovenie § 4 ods. 3 písm. i/ a § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a
všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2020
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Kátov
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje, v súlade s platnou právnou úpravou, pravidlá času
predaja v obchode, času prevádzky služieb pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické
osoby, ktoré podnikajú na území obce Kátov tak, aby mohli byť uspokojené potreby
obyvateľov i požiadavky podnikateľov.
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na predaj a poskytovanie služieb
podnikateľmi na trhovisku v obci, na ambulantný predaj, úprava ktorých je obsiahnutá vo
všeobecne záväznom nariadení obce o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach obce Kátov, ktorým sa stanovuje Trhový poriadok.

Článok 2
Základné pojmy
Prevádzková doba – čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb.
Článok 3
Určenie prevádzkovej doby
Podnikateľ si sám určí dobu, kedy sa v prevádzkarni bude prevádzať živnosť podľa
nasledovných kritérií:
a) v rozpätí od 6.00 hod do 22.00 hod v prevádzkarňach s predajom tovaru alebo
poskytujúcich služby, v maloobchodných predajniach (potraviny, rozličný tovar
a pod.) nachádzajúcich sa v obytnej zóne
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b) v dňoch pondelok, utorok, streda, štvrtok v rozpätí od 7.00 hod. do 22.00 hod.
v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby
c) v dňoch
piatok, sobota a nedeľa v rozpätí od 7.00 hod. do 24.00 hod.
v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby
d) v prevádzkach s letnými terasami v období od 01.05. do 30.09 príslušného
kalendárneho roka v dňoch piatok a sobota od 7.00 hod. do 24.00 hod. pri dodržaní
nočného kľudu
e) uvedená úprava sa nevzťahuje na podnikateľskú činnosť vykonávanú na miestnom
trhovisku.

Článok 4
Kontrolná činnosť a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce,
b) poslanci obecného zastupiteľstva.
c) hlavný kontrolór obce.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Kátove.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kátove dňa
23.6.2020 uznesením č.14/2020.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli obce, t. j. 8.7.2020.
4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.2/2019 zo dňa 22.1.2019.

Ing, Ivana Chrenková
starostka obce
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Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2020
o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Kátov

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 5.6.2020
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa : 22.6.2020
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kátove dňa : 23.6.2020
Uznesenie č.14/2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Kátov dňa: 24.6.2020
VZN zvesené z úradnej tabule Obce Kátov dňa: 8.7.2020
VZN nadobúda účinnosť dňom: 8.7.2020
Pripomienky: neboli

Ing, Ivana Chrenková
starostka obce
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