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v súlade s § 4 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna podľa sa v súlade s § 11 ods.4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
Čl. I
Všeobecné nariadenie mesta Brezno č. 8/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Brezno sa mení a dopĺňa takto:
1. Ustanovenie § 3 ods.1 pís. e) a j) znie:
§3
Prevádzkový čas
1) Prevádzkový čas na území mesta Brezna sa určuje nasledovne:
e) osobitný prevádzkový čas v prevádzkach, ktoré sú umiestnené v nebytových
priestoroch priamo priľahlých so stavbami určenými na bývanie, ktoré sa
nachádzajú v obytnom území:
pondelok až štvrtok v časovom rozmedzí od 08.00 hod. do 23:00 hod.
nedeľa v časovom rozmedzí od 08.00 hod. do 22.30 hod.
piatok, sobota v časovom rozmedzí od 08.00 hod. do 01.30 hod.
j) osobitný prevádzkový čas na letných terasách zriaďovaných a prevádzkovaných na
území mesta na verejných priestranstvách pri prevádzkach alebo na súkromných
pozemkoch patriacich k prevádzke a ktoré sa nachádzajú v obytnom území v
prevádzkach podľa písm. d) a e) od 8:00 hod. do 21:45 hod. a v prevádzkach podľa
písm. f) od 08.00 hod. do 23.00 hod.

Čl. II
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyhlásenia, t.j. 16.
septembra 2014.
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