OBEC RATNOVCE
Obecný úrad Ratnovce 152, 922 31

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009
Obce Ratnovce
Obecné zastupiteľstvo v Ratnovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa svojím uznesením č.6/2009zo dňa
04.05.2009 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Všeobecne záväzné nariadenie
O podmienkach predaja a poskytovaní služieb a určení času predaja
a času prevádzky služieb na území Obce Ratnovce
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ 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
Ratnovce /ďalej len obec/.
2. Toto všeobecné 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
Čas predaja a čas prevádzky služieb
1. Prevádzková doba v predajniach, v ktorých sa predávajú potraviny sa povoľuje :
pondelok – nedeľa : 6,00 – 22,00 hod.
2. Prevádzková doba v predajniach, v ktorých sa predáva priemyselný, spotrebný
a drobný tovar sa povoľuje :
pondelok – nedeľa : 6,00 – 22,00 hod.
3. Predajná alebo opravárenská doba u výrobných činností sa povoľuje :
pondelok – nedeľa : 6,00 – 22,00 hod.
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4.Prevádzková doba v prevádzkach poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby
a bary, sa povoľuje :
pondelok – štvrtok : 6,00 – 22,00 hod.
piatok – sobota : 6,00 – 24,00 hod.
nedeľa : 6,00 – 22,00 hod.
5.Ak sa v prevádzkarni poskytujúcej pohostinské a reštauračné služby a bary koná akcia
uzavretej spoločnosti /svadba a pod./, prevádzková doba nie je obmedzená.
6.Počas novoročných osláv, t. j. v noci z 31.12. na 01.01., prevádzková doba všetkých
prevádzok obchodu a služieb na území obce Ratnovce nie je obmedzená.
V sviatočné dni vymedzené zákonom : Veľký piatok, Štedrý deň a ostatné sa nesmú bary
a pohostinstvá prevádzkovať.
7.Ak je obec Ratnovce usporiadateľom alebo spoluorganizátorom spoločenskej alebo
kultúrnej akcie, ktorej súčasťou je i produkcia hudby v noci, prevádzková doba nie je
obmedzená.
8.Obedňajšiu prestávku v predajni alebo v prevádzkarni si môže podnikateľ určiť v čase od
11,30 hod. do 14,00 hod.
§3
Sankcie
Starosta obce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
uložiť pokutu za porušenie tohto VZN do výšky 6.638,- € /200.000,- Sk/ zmysle § 13 ods.
9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa porušenia
dopustil, najneskôr však do troch rokov od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie
pokuty.
§4
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce 15 dní pred rokovaním
Obecného zastupiteľstva Ratnovce, t.j. 06.04.2009 na uplatnenie pripomienok
k tomuto návrhu.
2. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ratnovciach dňa 04.05.2009 uznesením
č. 6/2009
Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli,
t.j.19.05.2009
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší účinnosť VZN č. 05/2008 o predajnej
a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikané v obci Ratnovce.
V Ratnovciach 04.05.2009
Martin Adamča
starosta obce
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