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DOPLNOK  č. 2 

k VZN č. 2/2007  - Pravidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Púchov

Doplnok  nadobúda platnosť dňom :  29.4.2011
Uznesenie MsZ č.: 23/2011 zo dňa 13.4.2011
Kontrola úloh :
Doplnok č.2 dopĺňa : VZN  č. 2/2007
Doplnok vypracoval: Fedorová Mária

        Beňová Anna

Mgr. Marián Michalec
        primátor mesta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predkladá: Fedorová Mária Dátum vydania: 28.3.2011

        ved.odd.BP,dopravy,CR a služieb Dátum revízie:
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1.ÚČEL VYDANIA DOPLNKU

 
Doplnok č. 2 dopĺňa a mení VZN č. 2/2007 Pravidlá času predaja v obchode 

a času  prevádzky  služieb  na  území  mesta  Púchov.  Doplnkom č.  2/2007  sa  ruší 
doplnok č. 1 k VZN č. 2/2007 zo dňa 1.1.2008.

2. ROZSAH PLATNOSTI

Tento  doplnok  upravuje  prevádzkovú  dobu  v prevádzkach  s pohostinskou 
činnosťou.

3. SÚVISIACE DOKUMENTY

-   VZN č.  2/2007 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území mesta Púchov.

4. POJMY A SKRATKY

SNR - Slovenská národná rada
zák. - zákon
Zb. - zbierka
Z.z. - zbierka zákona
MsÚ - Mestský úrad
MsZ - Mestské zastupiteľstvo
VZN - Všeobecne záväzné nariadenie

6. PREDAJNÝ A PREVÁDZKOVÝ ČAS

V bode 6.5. upraviť text nasledovne:

Prevádzková  doba  v prevádzkach  s pohostinskou  činnosťou,  vrátane  prevádzok 
s integrovanou herňou, umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré sú súčasťou 
stavieb určených na bývanie a susediacich so stavbami určenými na bývanie,  ku 
ktorým majú vlastnícke alebo iné práva právnické osoby a fyzické osoby, je určená 
časom takto:

Pondelok - Nedeľa : od 06.00 hod. do 23.00 hod.
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Hudobná produkcia je povolená v čase od 09.00 – 21.00 hod.

V prípade  opakovaného  porušenia  prevádzkovej  doby  2  x  v priebehu  3 
mesiacov sa táto skráti do 22.00 hod na dobu 1 roka.

Ostatné body VZN č. 2/2007 ostávajú nezmenené. 
 

Dôvodová správa

Na  základe  požiadaviek  vlastníkov  prevádzok,  navrhujeme  úpravu  VZN č. 
2/2007.

Úprava vychádza v ústrety prevádzkovateľom a návštevníkom prevádzok.

Doplnkom č. 2 k VZN č. 2/2007 – Pravidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Púchov  sa ruší Doplnok č. 1 k VZN 2/2007 zo 
dňa 1.1.2008.
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