
Všeobecné záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Stará Turá
č. 4/2003-Nar.

ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2002-Nar. o podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti 
obchodu a služieb na území mesta Stará Turá.

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 24.6.2003 uznesením č. 17-V/2003 schválilo 3/5 
väčšinou hlasov prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie vydané v súlade s ust. § 6 a § 11 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§1

       1. Vypúšťa sa celé ustanovenie súčasného § 7- ČAS  PREDAJA  A  ČAS  PREVÁDZKY  SLUŽIEB. 19)

       2. Označenie § 8 sa mení a dopĺňa na § 7 nasledovne:

§ 7

STANOVENIE ČASU PREDAJA A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB 11)

1)   Všeobecný prevádzkový čas  v prevádzkárňach obchodu a služieb  v územnom obvode mesta sa stanovuje  
v dňoch pondelok až nedeľa od 05.00 hod. do 22.00 hod. 

2)    Ustanovenie ods. 1 sa nevzťahuje na prevádzkový čas pohostinských prevádzkární a pohostinských 
odbytových stredísk.

3)  S ohľadom na potenciálne rušivé pôsobenie na podmienky života a životné prostredie (hluk) v súlade s ust. § 
4 ods. 3 písm. h) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov upravuje sa v jednotlivých častiach 
územného obvodu mesta  pre pohostinské prevádzkárne a pohostinské odbytové strediská 49) záverečný 
prevádzkový čas nasledovne:

3.1) v časti územného obvodu mesta tvoreného Ul. Kozmonautov a Štúrovou ul. do 21.00 hod,

3.2) v časti územného obvodu mesta tvoreného ulicami Dibrovova, Družstevná, Dr. Úradníčka, Hlubockého,  
Holubyho, Hurbanova,  Jiráskova, Komenského, 8. apríla, Lipová, Lúčna, Mýtna, Němcovej., 8.apríla, 
Podjavorinskej, Sadová, Sasinkova, Slnečná, Športová, Uhrova, gen.M.R.Štefánika, SNP, Husitská cesta, do 
22.00 hod. s nasledujúcimi výnimkami:

3.2.1. pohostinské prevádzkárne v objekte Domu kultúry Javorina, Ul.gen.M.R.Štefánika:
          - v pracovné dni a nedeľu do 23.00 hod,
          - v sobotu do 01.00 hod.

3.2.2. pohostinské prevádzkárne v objekte Domu služieb, SNP:
          - celý týždeň do 01.00 hod.,

3.2.3. pohostinské odbytové strediská hotela LIPA, Husitská cesta:
          - nočný bar do 05.00 hod.,
          - biliard do 01.00 hod.,
          - ostatné odbytové strediská do 22.00 hod.,

3.2.4. pohostinské prevádzkárne v objektoch buniek UNI, SNP:
          - celý týždeň do 01.00 hod.,

3.2.5. pohostinské prevádzkarne v obchodnom stredisku, Dr.D.Úradníčka:
          - celý týždeň do 01.00 hod.,

3.2.6. pohostinské zariadenie Wrestling Bar, Družstevná:
         - celý týždeň do 01.00 hod.

3.3. V časti územného obvodu mesta tvoreného mestskými časťami Topolecká, Papraď,Černochov Vrch, 
Jazviny, Súš do 23.00 hod.



4)    Prevádzkový čas vonkajších terás a letných záhrad pohostinských a ubytovacích zariadení a ich 
pohostinských odbytových stredísk v územnom obvode mesta sa stanovuje od 08.00 hod. do 22.00 hod.    
5)  Obmedzenie času verejnej produkcie hudby je ustanovené v § 18 tohto nariadenia.

          3.  Znenie doterajšieho § 18 ods. 3 a ods. 4 sa mení nasledovne:

3)   Na ochranu fyzických osôb pred pôsobením a obťažovaním hlukom sa doba verejnej produkcie hudby na 
otvorených terasách  a v letných záhradách pohostinských a ubytovacích zariadení v územnom obvode mesta 
obmedzuje do 22.00 hod.  41)  Doba verejnej hudobnej produkcie (živé koncerty, diskotéky, ) vo vnútorných 
priestoroch pohostinských prevádzkární je povolená 1-krát v mesiaci do 24.00 hod.

4)   Výnimku z obmedzenia v ods. 3 pre účely konania diskoték, verejných kultúrnych podujatí, jarmoku a pod.  
vydáva mesto rozhodnutím primátora na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti prevádzkovateľa 
zariadenia alebo usporiadateľa podujatia, doručenej na Mestský úrad mesta. Pre konanie verejných kultúrnych 
a športových podujatí platia VZN č. 5/1991-Nar. a č. 10/1992—Nar.

          4.  Označovanie jednotlivých paragrafov VZN č. 5/2002-Nar. od § 8 po § 20 sa mení na § 7 až § 19.

§ 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 25.6.2003 a nadobúda účinnosť dňa 
10.7.2003.

V Starej Turej, dňa 24.6.2003

               Ing. Ján Kišš
               primátor mesta


