
     Všeobecne záväzné nariadenie
Mestského zastupiteľstva Stará Turá

č. 6/2003-Nar.
o podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb

na území mesta Stará Turá

        Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá na svojom zasadnutí dňa  23.10.2003 uznesením č.....-
-VII/2003 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov  toto všeobecne záväzné nariadenie vydané v 
súlade s ust. § 6 a § 11zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v 
nadväznosti na zákon SNR č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákon SNR č. 634/1992 Zb. o 
ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 274/1993 Z.z. o vymedzení 
pôsobnosti orgánov vo veci ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 128/2002 
Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany  spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vydáva úplné znenie všeobecne záväzného 
nariadenia MsZ Stará Turá č. 5/2002-Nar . o podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti 
obchodu a služieb na území mesta Stará Turá v znení VZN č. 4/2003-Nar. a VZN č. 5/2003-Nar.

§ 1
ÚVODNÉ  USTANOVENIA

1)   Týmto  všeobecne  záväzným nariadením (ďalej iba "nariadenie") sa podrobnejšie upravujú podmienky 
pre podporu  a usmerňovanie podnikateľských aktivít vykonávaných na území mesta Stará Turá  najmä v 
oblasti obchodu a služieb.

2) Pre účely tohoto nariadenia sa rozumie:

       -  prevádzkareň - priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť,  1)

       -  spotrebiteľ (kupujúci) - fyzická alebo právnická osoba, ktorá  nakupuje výrobky  alebo používa 
          služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej 
          domácnosti. Spotrebiteľom je aj právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre 
          svoju vlastnú  potrebu, pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická osoba.;  2)

       -  predávajúci - podnikateľ, 3) ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby,  2)

       - výrobok (tovar) - akákoľvek vec, ktorá bola vyrobená prípadne inak získaná bez ohľadu na stupeň  
          jej spracovania a je určená  na ponuku spotrebiteľovi,   2)

- služba - akákoľvek činnosť, ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi s výnimkou činností podľa 
          osobitných prepisov,  2)

- ambulantný  predaj - prevádzková jednotka s prechodným stanovišťom (pojazdná ambulantná pre-
    dajňa, príležitostný  sezónny  ambulantný  stánok), stánok  a kiosk so stálym stanovišťom, nekryté  
    alebo  čiastočne kryté priestranstvo vyhradené pre sústredený pravidelný celoročný alebo sezónny 
    predaj, jednoúčelové prevádzkové zariadenie všeobecného významu na predaj poľnohospodárske-

ho, potravinárskeho i nepotravinárskeho tovaru.  4) 

       -  alkoholické nápoje na účely tohto nariadenia sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré 
          obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.  38)

§ 2
VZŤAH  MESTA  A  PODNIKATEĽSKÝCH  SUBJEKTOV

1) Mesto pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľmi pôsobiacimi v meste s cieľom vytvárať  
priaznivé  podmienky pre rozvoj  podnikateľských činností najmä v oblasti obchodu a služieb a usmerňovať 

ekonomickú činnosť v meste.  Za tým účelom:

a) sleduje a hodnotí úroveň uspokojovania potrieb obyvateľov mesta a prijíma opatrenia na riešenie 



nedostatkov v tejto oblasti,

b)   spolupracuje pri realizácii opatrení na zamedzenie predaja nebezpečných a zdraviu škodlivých výrobkov 
a ďaľších úloh v nadväznosti na opatrenia orgánov štátnej kontroly vnútorného trhu,  8)

c) ak je vážne ohrozené zásobovanie obyvateľstva životne dôležitými výrobkami, vyhlasuje predaj 
obmedzeného množstva výrobkov  na území  mesta,   5)

d) vykonáva na trhoviskách a trhových miestach dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených v 
zákone o ochrane spotrebiteľa 6) a ďaľších právnych predpisov 10);  všeobecne záväzným nariadením  7) 
vydáva trhový poriadok v ktorom ustanovuje zákaz predaja nekvalitného tovaru, pri ktorom sa nepreukáže 
spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho pôvod. V rámci dozoru na trhoviskách a trhových miestach uplatňuje 
sankčné nástroje (pokuty) v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 9), 10)  

§ 3
USMERNENIE  PODNIKATEĽSKEJ  ČINNOSTI  V  OBLASTI  OBCHODU  A  SLUŽIEB 

1) Podmienky pre podnikateľskú činnosť upravujú všeobecne platné právne predpisy.  13)

2) K umiestneniu prevádzky v územnom obvode mesta vydáva mesto záväzné stanovisko na základe 
žiadosti podnikateľa, doručenej Mestskému úradu v Starej Turej . Mesto sa vyjadruje k zámerom činnosti a 
k využitiu nebytových priestorov z pohľadu schváleného územného plánu mesta Stará Turá.

3)  a) Žiadosť podľa predchádzajúceho ods. musí obsahovať:
      -  meno, priezvisko, obchodné meno, IČO podnikateľa,
      -  bydlisko alebo sídlo podnikateľa,   
      -  podnikateľský zámer alebo účel využitia prevádzky, vrátane očakávaných dopadov na životné 
         prostredie,
      -  adresa prevádzky,
      -  prevádzkový čas.

     b) Súčasťou žiadosti je fotokópia:
     -   výpisu z obchodného registra (právnická osoba al. fyzická osoba zaregistrovaná v  
         obchodnom registri),
     -   živnostenského listu, prípadne iného dokladu oprávňujúceho na podnikanie,
     -   listu vlastníctva na nehnuteľnosť, resp. nájomnú zmluvu uzavretú s predchádzajúcim súhlasom  
         mesta, 12)  v ktorej je prevádzka umiestnená (doklad o nájme sa nevyžaduje, ak ide o 
         nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta, kde je prenajímateľom príspevková organizácia mesta),

4)   Primátor mesta môže určiť povinnosť predložiť k žiadosti ďalšie doklady , najmä:
      - písomný súhlas všetkých vlastníkov, ak ide o výkon podnikateľskej činnosti alebo o umiestnenie   
        prevádzky v bytovom dome; 
      -písomný súhlas vlastníkov alebo užívateľov susediacich nehnuteľností, ak ide o  umiestnenie 
       prevádzky v rodinnom dome,
     - ďalšie doklady, ak to povaha prevádzky vyžaduje (o vhodnosti prevádzky z hľadiska hygieny, doklad 
       preukazujúci stavebné určenie nehnuteľnosti - kolaudačné rozhodnutie, apod.)

5)   Tomboly, vecné lotérie a výherné prístroje  povoľuje vo svojom územnom obvode mesto rozhodnutím 
primátora mesta na základe žiadosti (oznámenia) oprávnenej osoby v zmysle zákona o lotériách. 14).

6) Každý  podnikateľ je povinný  zabezpečiť likvidáciu odpadu  zo svojej podnikateľskej činnosti v súlade s 
platnými právnymi predpismi..15)

7) Žiadna podnikateľská činnosť alebo jej verejné propagovanie nesmie byť v protiklade s dobrými mrav-
mi, nesmie vzbudzovať verejné pohoršenie, ani sa dotýkať morálneho, národnostného, náboženského 
alebo iného cítenia, či oprávnených záujmov ktorejkoľvek skupiny obyvateľstva pri dodržaní zák. č. 445/90 
Zb. o  živnostenskom  podnikaní  v znení neskorších zmien a doplnkov,  zák. č. 219/1996 Zb. o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických nápojov ...  a zákona č. 455/1990 Zb. ktorým sa upravujú podmienky 
predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť.



§ 4
UMIESTNENIE  PREVÁDZKARNE

1) Prevádzkareň môže byť zriadená v nebytových priestoroch, ktoré boli pre tento účel stavebne určené.

2)   Podnikateľ alebo osoba zodpovedná za prevádzku je povinná prevádzkáreň zvonku viditeľne označiť 
obchodným menom podnikateľa, 16)  prípadne aj názvom prevádzkárne alebo iným rozlišujúcim označením 
(symbolom alebo uvedením hlavnej skupiny predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb).

3)  Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkárne musí byť uvedené

a)  obchodné meno a sídlo podnikateľa,
b)  meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkárne,
c)  prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d)  kategória ubytovacích zariadení. 17)

4)   Povinnosti podľa odseku 2 a odseku 3  písm. a) a písm. b) sa vzťahujú aj na predaj tovaru a 
poskytovanie služieb mimo prevádzkárne.

5) Každý zriaďovateľ prevádzkarne je v súlade so znením ustanovení zákona č.50/76 Zb.stavebný zákon, 
Vyhl. č. 83/76 Zb. o všeobecných technických požiadavkach na výstavbu, v znení  neskorších predpisov a 
VZN č. 1/2001-Nar. O miestnych poplatkoch  povinný zriadiť odstavné parkovacie plochy zodpovedajúce 
kapacite prevádzkarne.  V prípade že zriaďovateľ prevádzkarne túto zákonom danú povinnosť nevie splniť, 
nakoľko zriaďuje prevádzkareň v existujúcej uličnej zástavbe a nemá k dispozícii potrebný priestor, môžu 
mu byť na základe jeho žiadosti, za úhradu, bez bližšieho určenia, všade tam, kde je to dopravným 
značením povolené, poskytnuté potrebné parkovacie miesta z kapacít mestských komunikácií.

6) Povinnosť zabezpečenia  potrebných  parkovacích  miest sa netýka zriaďovateľov ambulantných pre-
vádzkarní.

§ 5
ZMENY  CHARAKTERU  PREVÁDZKARNE

1) Záväzné stanovisko mesta k umiestneniu prevádzky sa vyžaduje aj v nasledujúcich prípadoch:

a)   pri zmene pôvodného zámeru účelu využitia prevádzkarne,

b) u prevádzkarne umiestnenej v nebytovom priestore, ktorý bude využívaný na iné účely ako bol 
stavebne určený a kolaudovaný;  v oboch prípadoch žiadosť predkladá vlastník nebytového priestoru alebo 
podnikateľ - budúci prevádzkovateľ,

c)   pri zmene prevádzkovateľa prevádzkarne, či už v dôsledku zmeny vlastníckeho alebo nájomného 
vzťahu k nehnuteľnosti, v ktorej je prevádzkareň umiestnená pri súčasnom zachovaní účelu využitia 
(podnikateľských činností) prevádzkárne.

2) Pri takej zmene charakteru prevádzkarne, kde sa vyžaduje podľa osobitných predpisov súhlas dotknu-
tých  orgánov  štátnej  správy, podnikateľský  subjekt je povinný pripojiť k žiadosti o  záväzné stanovisko 
stanovisko mesta stanoviská  týchto  orgánov, prípadne prehlásenie, že tieto zmeny boli súčasťou 
dokumentácie pre konanie podľa osobitných predpisov.

§ 6
PRENÁJOM  NEBYTOVÝCH  PRIESTOROV  ZA  ÚČELOM  UMIESTNENIA  PREVÁDZKARNE

1) Prenájom nebytových priestorov sa riadi zákonom SNR  č.116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
pries torov  v  znení neskorších zmien a doplnkov.  Nebytové priestory sa prenajímajú na účely, na ktoré sú 
stavebne  určené. 

2)    Nebytové priestory  stavebne určené na prevádzkovanie obchodu a služieb možno prenajímať iba po 



predchádzajúcom súhlase mesta . 18)   Udeľovaním prechádzajúceho súhlasu  mesto ovplyvňuje a reguluje 
štruktúru siete obchodu a služieb.

3)   Súhlas podľa odseku 2 udeľuje mesto na základe písomného návrhu (žiadosti) prenajímateľa 
nebytového priestoru rozhodnutím primátora mesta v správnom konaní.  Potenciálny nájomca nie je 
účastníkom konania v tejto veci.   Pokiaľ mesto do 15 dní od prijatia žiadosti o veci nerozhodne, 
predpokladá sa, že súhlas bol udelený. 

4) Pokiaľ sa zmluva na prenájom nebytových priestorov podľa odseku 2 uzavrie bez súhlasu mesta, je 
neplatná. 18)  Na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta sa nevyžaduje  predchádzajúci 
súhlas mesta podľa ods. 2.

§ 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 o záverečnom prevádzkovom čase 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 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, Štúrova, 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, Mierová:
          - 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.

3.2.7. pohostinská prevádzkáreň Pohostinstvo na štadióne:
          - celý týždeň do 23.00 hod.

3.2.8. pohostinská prevádzkáreň reštaurácia a bar v objekte požiarnej zbrojnice, Mýtna ul.:
          - nedeľa – štvrtok do 01,00 hod.
          - piatok – sobota  do 05,00 hod.



3.3. V časti územného obvodu mesta tvoreného mestskými časťami Topolecká, Papraď, Černochov Vrch, 
Jazviny, Súš do 23.00 hod.  a v rekreačnej oblasti Dubník I. do 03.00 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 § 17 tohto nariadenia.

§ 8
  UZATVORENIE PREVÁDZKARNE

1)  Podnikateľ alebo osoba zodpovedná za prevádzku je povinná pred uzavretím prevádzkarne na dobu 
dlhšiu ako jeden deň predložiť na Mestský úrad v Starej Turej žiadosť o  súhlas mesta s dočasným  
uzavretím prevádzkarne.  Žiadosť musí obsahovať:

     -  označenie podnikateľského subjektu,
     -  označenie a sídlo prevádzkarne,
     -  požadovaná doba uzavretia prevádzkarne,
     -  dôvody uzavretia prevádzkarne.

2)   Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne na nevyhnutnú dobu je prevádzkovateľ alebo zodpovedná osoba 
povinná, ak tomu nebránia vážne dôvody,  na mieste, kde je uvedený čas predaja alebo prevádzkový čas, 
označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzky, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím 
prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.

3)  Prevádzkareň môže podnikateľ takto uzavrieť iba z nevyhnutných dôvodov akými sú
     -  inventarizácia hospodárskych prostriedkov,
     -  živelná udalosť, havarijný stav prevádzkárne al. jej zariadenia, príp. jej adaptácia či iná úprava,
     -  úmrtie podnikateľa alebo zamestnanca resp. ich práceneschopnosť príp. zákonný  nárok na 
        pracovné voľno,
     -  rozhodnutie oprávneného štátneho orgánu.  8)

4)  Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ alebo osoba zodpovedná za prevádzku prevádzkarne povinný 
infomovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne  o tom, kde a kto je povinný vyrovnať 
prípadné záväzky.

§ 9
AMBULANTNÝ  PREDAJ

1)   Ambulantným predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných 
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred 
prevádzkarňou;. za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje 
predajné zariadenie , na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu. 22)

2) Ambulantný predaj uskutočňovaný na verejnom priestranstve je dovolený len  v  priestoroch 
stanovených trhových miest v územnom obvode mesta.  V ostatných prípadoch sa k ambulantnému  
predaju v územnom obvode mesta vyžaduje povolenie mesta  23)  vydaného na základe žiadosti 
podnikateľa alebo písomnej žiadosti  vlastníka nebytového priestoru, ktorý ho prenajme na ambulantný 
predaj. Toto povolenie mesta sa vyžaduje taktiež k predaju v pojazdných predajniach.

3) Predaj na trhových miestach sa riadi trhovým poriadkom. 7)

4) Výkon ambulantného predaja je podmienený označením"

a)   zariadenia na viditeľnom mieste, ktoré musí obsahovať:
-  meno a priezvisko prevádzkovateľa, resp. názov prevádzkarne, ku ktorej patrí,
-  adresu prevádzkarne, resp. sídlo prevádzkovateľa al. podnikateľa,

      -  údaj o tom, kde možno uplatniť reklamáciu  a prípadne o vykonávaní záručných opráv.



b) - tovaru cenovkami.

5) Podnikateľ  môže cez sviatky, pri slávnostiach, športových podujatiach alebo pri iných podobných ak-
ciách  predávať aj mimo prevádzkarne potraviny a iný tovar, ktoré sa pri týchto príležitostiach obvykle 
ponúkajú a ktorých predaj je predmetom jeho podnikania  20/

6) Predaj podľa odseku 5 oznámi podnikateľ najmenej 3 dni vopred mestu písomným podaním doručeným 
Mestskému úradu v Starej Turej.

7)   Predaj výrobkov prostredníctvom predajných automatov obsluhovaných kupujúcim mimo prevádzky si 
vyžaduje predchádzajúce súhlasné stanovisko mesta 20) na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa 
alebo podnikateľa.

§ 10
PODOMOVÝ PREDAJ

1)   V súlade s platnou právnou úpravou možno podomový predaj 28) na území mesta vykonávať 

a)   v pracovných dňoch od ôsmej hodiny do devätnástej hodiny,

b)   v dňoch pracovného pokoja 29) od desiatej hodiny do pätnástej hodiny.

2)   Podomovým predajom sa nesmie predávať tovar alebo poskytovať služba, na ktorých predaj alebo 
poskytovanie bola predávajúcemu udelená koncesovaná živnosť podľa osobitných predpisov.  30)

3)   Pri podomovom predaji je predávajúci povinný okrem všeobecných podmienok predaja  a podmienok 
prevádzkovania živnosti  splniť tieto povinnosti:

a)  preukázať spotrebiteľovi a iným oprávneným osobám, vrátane  zamestnancov mestskej polície mesta 
Stará Turá, ak si to vyžiadajú

aa)   svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak podomový predaj vykonáva fyzická osoba 
vo vlastnom mene a na vlastný účet;   živnostenské oprávnenie nie je povinná preukázať fyzická osoba,  
ktorá predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo  
chovateľskej činnost  alebo lesné plodiny,

ab)  obchodné meno a sídlo, ak podomový predaj vykonáva právnická osoba prostredníctvom  svojho  
zamestnanca,  sprostredkovateľa alebo tretej osoby, ktorí vystupujú v jej  mene a ktorí taktiež preukazujú 
svoju totožnosť,

b)  splniť informačnú povinnosť o predávanom tovare podľa osobitného zákona, 31)

c)  písomne  informovať spotrebiteľa  o tom,  kde a  akým spôsobom  môže spotrebiteľ reklamovať vady  
tovaru alebo poskytnutej služby,

d)  písomne potvrdiť spotrebiteľovi v čase podania návrhu na uzavretie zmluvy, najneskôr však v čase 
uzavretia zmluvy, jeho právo odstúpiť od zmluvy.

4)  O predaji tovaru alebo o poskytnutí služby je predávajúci povinný spotrebiteľovi vydať doklad, v ktorom 
uvedie druh tovaru alebo poskytnutej služby, ich cenu,  obchodné meno a sídlo, ak podomový predaj 
vykonáva právnická osoba, alebo meno a trvalý pobyt, ak podomový predaj vykonáva fyzická osoba, a 
dátum prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby.  Za taký doklad sa považuje aj doklad vyhotovený 
elektronickou registračnou pokladnicou. 11)



§ 11
ZÁSOBOVANIE PREVÁDZKARNÍ OBCHODU A SLUŽIEB

1) Pracovníci prevádzkarne sú povinní zabezpečiť zásobovanie prevádzkarne alebo priestorov súvisiacich 
s prevádzkou prevádzkárne cez hospodárske dvory alebo po prístupových komunikáciách určených 
prednostne na tento účel.

2) Ak nie je zásobovanie možné zabezpečovať podľa bodu 1, prevádzkovateľ požiada mestský úrad o 
určenie spôsobu zásobovania.

§ 12
MIMORIADNE REGULAČNÉ OPATRENIA

1)   V prípade, že je vážne ohrozené zásobovanie obyvateľstva životne dôležitými výrobkami, môže mesto 
vyhlásiť rozhodnutím primátora  mimoriadne regulačné opatrenie zavedením predaja obmedzeného 
množstva výrobkov na území mesta s cieľom zabezpečiť rovnaké postavenie spotrebiteľov s ohľadom na 
záujmy ochrany ich života a zdravia. 25)

2)   Obmedzenie v ods. 1 sa určí ako najvyššie prípustné množstvá výrobkov, prípadne ich najvyššie 
prípustná hmotnosť alebo miera, ktoré možno predať spotrebiteľovi v jednotlivom prípade.

3)   Regulačné opatrenia možno použiť iba v nevyhnutných prípadoch a na nevyhnutne dlhú dobu. 
Proti rozhodnutiu  o vyhlásení mimoriadneho regulačného opatrenia podľa ods. 1 môže predávajúci 
(podnikateľ) do 3 dní uplatniť námietky.  V prípade nesúhlasného rozhodnutia mesta o námietkach môže 
dotknutá osoba požiadať súd o jeho preskúmanie.  Na rozhodovanie o regulačných opatreniach sa 
nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.  46)

4)   Ak pri vyhlásení regulačného opatrenia nie je určené inak,  je také regulačné opatrenie záväzné pre 
všetkých predávajúcich.

5)   Regulačné opatrenia sa zverejňujú na úradných tabuliach mestského úradu. Predávajúci sú povinní 
informácie o prijatých regulačných opatreniach po stanovenú dobu ich účinnosti viditeľne sprístupniť.

§ 13
REKLAMA  A  PROPAGÁCIA

1) Reklama a propagácia tovaru a služieb vykonávaná podnikateľskými subjektami v územnom obvode 
mesta musí byť v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže, dobrými mravmi a v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi upravujúcimi túto oblasť. 26), 27)

2) Podmienky  a poplatky za umiestnenie reklamy a reklamných zariadení na území mesta upravujú 
príslušné predpisy. 32)

§ 14
POVINNOSTI  PODNIKATEĽSKÝCH  SUBJEKTOV  SÚVISIACE  S  OCHRANOU  SPOTREBITEĽA

1) Vzťahy medzi podnikateľským  subjektom a spotrebiteľom v oblasti predaja výrobkov a poskytovania 
služieb sa riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 634/92 Zb., a musia rešpektovať mravné a etické 
princípy.

Poctivosť predaja

2)   Predávajúci je pri predaji alebo poskytovaní služby povinný:

a) predávať výrobky v správnej hmotnosti,  miere alebo množstve a umožniť  spotrebiteľovi prekontro-lovať  
si správnosť týchto údajov,

b) predávať  výrobky a poskytovať služby  v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi  alebo v bežnej 
kvalite; ak kvalita nieje predpísaná alebo ustanovená osobitným predpisom,  môže predávajúci predávať 
výrobky v inej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely v kvalite.  



3)   Predávajúci nesmie žiadnym spôsobom spotrebiteľa diskriminovať ani konať v rozpore s dobrými 
mravmi; najmä nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobky, ktoré má vystavené alebo inak pripravené 
na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktoré je v jeho prevádzkových možnostiach; nesmie takisto 
viazať predaj výrobkov alebo poskytnutie služieb na predaj iných výrobkov alebo poskytnutie iných služieb.  
To neplatí v prípadoch, v ktorých spotrebiteľ nespĺňa podmienky, ktoré musí spĺňať podľa osobitných 
predpisov. 33)

4)   Rezervované výrobky je predávajúci povinný po celú dobu rezervácie osobitne označiť s uvedením 
doby, dokedy sú rezervované. 

5)   Výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa nesmú ponúkať, predávať, uvádzať 
do obehu alebo ponechávať v obehu po uplynutí tejto doby.

6)   Nikto nesmie klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné, 
dvojzmyselné alebo prehnané údaje alebo zamlčať údaje o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo 
služieb alebo úrovni nákupných podmienok.

7)   Pojmy "záruka", "zaručený", ako aj všetky ďalšie pojmy podobného obsahu, možno používať len v 
prípadoch, keď je súčasne konkretizovaný obsah a podmienky záruky.

Informačné povinnosti

8)   Predávajúci je povinný riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo 
charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva 
z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. .

9)   Predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli viditeľne označené všeobecne 
zrozumiteľnými údajmi o výrobcovi, prípadne dovozcovi a dodávateľovi, o množstve. Ak to povaha a účel 
použitia výrobku vyžadujú, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby výrobky boli označené aj údajmi o 
kvalite, dátume výroby, dobe použiteľnosti a spôsobe používania, údržby, uchovávania alebo skladovania 
týchto výrobkov. Údaje o spôsobe používania, údržby, uchovávania a skladovania môžu byť obsiahnuté v 
priloženom písomnom návode

10)  Predávajúci nesmie odstraňovať ani meniť označenie výrobkov ani iné údaje uvedené výrobcom, 
dovozcom alebo dodávateľom.

11)   Pri predaji použitých alebo upravovaných výrobkov, výrobkov s vadou alebo výrobkov, ktorých 
úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musí predávajúci na tieto skutočnosti spotrebiteľa vopred zreteľne 
upozorniť.  Také výrobky sa musia predávať oddelene od ostatných výrobkov.

12)   Na predaj použitého tovaru sa ustanovenie odseku 8 vzťahuje iba primerane.

13)   Predávajúci je povinný jednoznačne informovať spotrebiteľa o cene predávaných výrobkov alebo 
poskytovaných služieb platnej v okamihu ponuky.  

14)   Výrobky  vystavené v prevádzkarni musia byť viditeľne označené aktuálnymi  platnými predajnými ce 
nami, vrátane DPH, alebo informáciu o cene výrobkov alebo služieb musí byť inak vhodne sprístupnená a 
ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných triedach aj akostnou triedou.

15)   Predávajúci je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť údajmi podľa osobitného predpisu, 16) 
prípadne aj symbolom alebo uvedením hlavnej skupiny predávaných výrobkov alebo poskytovaných 
služieb.

16)   Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené

a)  obchodné meno a sídlo,  3)
b)  meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c)  prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,



d)  trieda ubytovacích zariadení. 17)

17)   Povinnosti podľa odseku 8 a odseku 16 písm. a) a b) sa vzťahujú aj na predaj tovaru a poskytovanie 
služieb mimo prevádzkarne.

18)   Ak to  povaha výrobku umožňuje, je  predávajúci povinný na žiadosť spotrebiteľa výrobok predviesť.

19)   V prípadoch ustanovených zákonom 35) je predávajúci povinný riadne vyplniť záručný list.

20)   Predávajúci  je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby,  v 
ktorom je uvedené

a) obchodné meno a sídlo predávajúceho, 
b)  adresa prevádzkarne, 
c)  dátum predaja,
d)  druh výrobku alebo služby,
e)  cena výrobku alebo služby, ktorú spotrebiteľ zaplatil.

21)   Ak to povaha výrobkov vyžaduje, najmä s ohľadom na hygienické podmienky predaja a charakter 
použitia, je predávajúci povinný výrobky predávať v hygienicky nezávadných obaloch alebo ich do takých 
obalov pri predaji zabaliť, pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi vhodný obalový 
materiál.  Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobkov uhrádza predávajúci.

22)   Vratné zálohované obaly, v ktorých sa predávajú výrobky, sa musia v prevádzkárni, kde sa výrobky v 
takých obaloch predávajú, vykupovať po celú prevádzkovú dobu.

23)   Výkup vratných zálohovaných obalov nemožno viazať na nákup tovaru.  Množstvo vykupovaných 
vratných zálohovaných obalov nesmie predávajúci obmedziť.

24)   Spotrebiteľ nie je povinný preukázať predávajúcemu zálohovanie vratných obalov.

Zodpovednosť za vady a reklamácie

25)   Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia 
zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno 
reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

26)   S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, 36) je predávajúci povinný prijať 
reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkárni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment 
predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, prípadne aj na mieste, odkiaľ riadi svoj podnik.

27)   V prevádzkárni musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený vybavovať 
reklamácie.

28)   Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch 
pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie 
reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, 
akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. 37)

29)   Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj 
vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

30)   V každej predajni (prevádzkarňach služieb) musí byť umiestnený na viditeľnom mieste reklamačný 
poriadok,  vypracovaný  v súlade s Občianskym zákonníkom č. 47/91 Zb. a Živnostenským zákonom č. 
455/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a tento sa musí dodržiavať.



§ 15
ĎALŠIE  POVINNOSTI  PODNIKATEĽSKÝCH  SUBJEKTOV

1) Okrem základných povinností podnikateľských subjektov, zakotvených v ustanoveniach § 29 a 30 zá-
kona č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní  (živnostenský  zákon), v  znení  neskorších  zmien  a 
doplnkov, sú podnikatelia povinní najmä: 

a)  dôsledne dbať na dodržiavanie  všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu pred 
zneužívaním alkoholických nápojov (§ 16) , 33)

b) mať v prevádzkárni a na trhovom mieste  inšpekčnú knihu, autorizovanú živnostenským úradom, do 
ktorej kontrolné, inšpekčné a dozor né orgány vykonávajú záznamy a zapisujú prípadné zistenia a prijaté 
opatrenia. 34)

2) Zákazník musí mať možnosť overiť si  správnosť  účtovaných cien a správnosť merania.

3) V reštauračných zariadeniach musí byť k dispozícii nápojový a jedálny lístok s platnými cenami podá-
vaných jedál a nápojov.

4) V súvislosti s poskytovaním služieb a predajom výrobkov musia podnikateľské subjekty dbať najmä:

a) na dodržiavanie  prevádzkovej  hygieny a čistoty, vrátane čistoty skiel výkladných skríň počas celej 
prevádzkovej doby,

b) na dodržiavanie poriadku a čistoty na úseku  chodníku pred prevádzkovou jednotkou (VZN č. 7/2001-
Nar.  O vytváraní zdravého životného prostredia a o zeleni na území mesta.)

5) Podnikateľský subjekt má povinnosť zabezpečiť bezbarierový prístup do obchodných jednotiek pokiaľ to 
je technicky možné.

6)   Podnikateľský subjekt oprávnený na podnikanie v oblasti lotérií a iných podobných hier 14) je povinný 
vykonať také opatrenia, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov nemohli zúčastňovať lotérií a stávkových hier. 

7)   Lotérie a iné podobné hry uvedené v § 2 písm. e) až j)  je zo zákona zakázané vykonávať

a)   na Veľký piatok, 24. a 25.decembra,
b)   v deň štátneho smútku,
c)   mimo herných hodín určených v povolení alebo v návštevnom poriadku.

8)   Zberne a herne s výhernými prístrojmi (§ 2 písm. e) zák. č. 194/1990 Zb.) musia byť umiestnené a 
prevádzkované v súlade s ust. § 42b ods. 9 citovaného zákona.

§ 16
Ochrana pred zneužívaním alkoholických nápojov

1)   Právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie  v oblasti poskytovania 
pohostinských a reštauračných služieb je v územnom obvode mesta zakázané

a)  predávať alebo podávať alkoholické nápoje 38) alebo inak umožňovať ich požívanie
     1. osobám mladším ako 18 rokov,
     2. osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
     3. na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína, 39)
     4. na verejných kultúrnych podujatiach  určených pre osoby mladšie ako 18 rokov,

b)  podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom motorových 
vozidiel.



2)   Mesto môže vo svojom územnom obvode alebo v určitých častiach svojho územného obvodu 
rozhodnutím primátora mesta obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie 
alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo
na iných verejne prístupných miestach.

3)   Osoby oprávnené na podnikanie v oblasti poskytovania  pohostinských a reštauračných služieb, na 
ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia  v ods. 1 a v ods. 2  sú povinné upozorniť verejnosť (spotrebiteľov) 
na tieto zákazy a obmedzenia výrazným označením  alebo oznámením (ďalej len "oznam"), umiestneným v 
prevádzkárňach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť (spotrebitelia) nemôže prehliadnuť.

4)   Text oznamu (odsek 3)  musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na vhodnom 
podklade.  Súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia ust. § 2 ods. 1 písm. a)  bod  1 a bod 2 a písm. b) 
zákona NR SR č. 219/1996 Z.z.  Tento oznam musí byť umiestnený vo všetkých pohostinských odbytových 
strediskách a vo všetkých prevádzkových miestnostiach pohostinských zariadení určených na predaj alebo 
podávanie, resp. konzumáciu alkoholických nápojov

5)   Právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti pohostinských alebo 
reštauračných služieb sú povinné umiestniť vo všetkých prevádzkových miestnostiach pohostinských 
zariadení upozornenie pre verejnosť (spotrebiteľov)  tohto znenia:

"Konzumácia zakúpených alkoholických nápojov mimo prevádzkových priestorov na to určených, 
najmä na verejnom priestranstve, je zakázaná".

Toto oznámenie musí spĺňať náležitosti uvedené v  § 17 ods. 4 tohto nariadenia s výnimkou druhej vety.  Za 
dodržiavanie tohto obmedzenia je zodpovedný ten, kto alkoholický nápoj predal alebo podal.

6)   Obmedzenie v ods. 5 sa vzťahuje na konzumáciu  alkoholických nápojov, v prípade ktorých je už pri 
predaji nepochybné, že sú určené výlučne na konzumáciu v prevádzkových priestoroch predajcu.

7)   Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia, 
uvedené v § 2 ods. 1, písm. a), v bodoch 1 až 5 zák. č. 219/1996 Z.z., je povinný odoprieť ich predaj alebo 
podanie osobe, o ktorej má pochybnosť či spĺňa podmienku veku a to až dovtedy, kým splnenie tejto 
podmienky nepreukáže. 

8)   Právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v oblasti predaja a podávania alkoholických 
nápojov, ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) a písm. b) a v 
ods. 2 zák. č. 219/1996 Z.z. môže byť podľa § 12 cit. zákona uložená pokuta od 5 000 Sk do 200 000 Sk.

9)  Mestská polícia  môže uložiť fyzickej osobe, ktorá je zodpovedná za porušenie obmedzení v 
predchádzajúcich odsekoch pokutu v blokovom konaní na mieste vo výške do 1 000 Sk. 

§ 17
Ochrana pred hlukom

1)   Každý, kto používa alebo prevádzkuje zdroje hluku alebo vibrácií, je povinný technickými, 
organizačnými a ďalšími opatreniami zabezpečiť, aby hluk neprekračoval prípustné hodnoty pre vonkajšie 
priestory a stavby 40) a aby sa zamedzilo jeho pôsobeniu na fyzické osoby.

2)   Hluk zo zariadení a prevádzkární (vrátane vonkajších terás a letných záhrad)  poskytujúcich služby 
obyvateľstvu a hluk z verejnej produkcie  hudby nesmú prekročiť najvyššie prípustné hodnoty pre denný a 
nočný čas, ktorých dôsledkom je obťažovanie fyzických osôb alebo rušenie nočného kľudu. 

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 prevádzkarní je povolená jedenkrát 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 VZN č. 10/1992-Nar.

5)   Na účely  tohto nariadenia a na účely kontroly dodržania hygienických limitov hluku pre denný a nočný 
čas sa za nočný čas považuje čas medzi  22.00 hod.a 06.00 hod.

6)   Prevádzkovateľ alebo osoba zodpovedná za elektronické zabezpečovacie zariadenie objektu so 
zvukovou signalizáciou je povinná oznámiť Mestskej polícii Stará Turá bydlisko a/alebo telefonický kontakt 
na osobu zodpovednú za prevádzku zariadenia. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípady, kedy sú tieto 
údaje umiestnené na zabezpečovanom objekte zreteľne viditeľné z verejne prístupného miesta.

7)  Za splnenie povinností  a obmedzenia v ods. 1 až 3 zodpovedá osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie 
poskytujúce služby obyvateľstvu, pohostinské zariadenie (pohostinské odbytové stredisko),  
usporiadateľ verejnej produkcie hudby alebo osoba, ktorá prevádzkuje verejnú produkciu hudby.

8)   Právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila obmedzenie v ods. 3 môže 
mesto uložiť pokutu až do výšky 200 000 Sk. 42)   Orgány mestskej polície  môžu uložiť fyzickej osobe, 
ktorá je zodpovedná za porušenie obmedzenia v ods. 3 pokutu v blokovom konaní na mieste vo výške do
1 000 Sk. 

§ 18
KONTROLNÁ  ČINNOSŤ,  SANKCIE  A  POKUTY

1) Okrem kontrolných orgánov, stanovených všeobecne záväznými právnymi normami, 43), 44), 48) je 
oprávnená vykonávať kontrolu nad dodržiavaním  tohto nariadenia Mestská polícia Stará Turá, ktorej 
orgány sú kompetentné udeľovať pokuty v blokovom konaní a  poverení zamestnanci Mestského úradu 
Stará Turá.

2)   Orgány a osoby uvedené v ods. 1 vykonávajú na trhovisku a trhových miestach dozor nad 
dodržiavaním povinností ustanovených v zákone o ochrane spotrebiteľa 6) a v ust. § 12 tohto nariadenia a 
ukladajú pokuty podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. 25)

3) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia,  s výnimkou ust. § 14 a § 15 (okrem ods. 4 písm. b)  pri 
ktorých je dozor a sankčná právomoc zo zákona 44) určená orgánu štátnej správy  alebo orgánu štátneho 
dozoru 45):

a) môže primátor  mesta  uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu 
do výšky 200 000.- Sk, a zároveň vyzvať, aby táto  odstránila  v  stanovenej  lehote nedostatky.  Pri 
ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na 
konanie o uložení pokuty sa vzťahuje predpis o správnom konaní 46)

b)  môže mestská polícia Stará Turá uložiť fyzickej osobe pokutu v blokovom konaní do 1000 Sk alebo 
podať návrh na príslušný orgán na začatie priestupkového konania. 47) 

4)   Pri uplatňovaní sankcií v prípade porušenia ustanovení alebo nedodržania obmedzení v §16 a § 17 
tohto nariadenia sa použitjú konkrétne ustanovenia o ukladaní pokút ustanovených v  týchto paragrafoch. 

5) Primátor mesta, po vyčerpaní všetkých  prostriedkov, ktoré sú v právomoci mesta, môže navrhnúť 
príslušnému živnostenskému úradu v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 455/199 Z.z. o živnostenskom 
podnikaní v znení  neskorších zmien a doplnkov,  zrušenie živnostenského oprávnenia, prípadne 
pozastavenie prevádzkovania živnosti . 

6) Pokutu  nemožno uložiť, ak  za to isté porušenie už bola uložená pokuta iným orgánom podľa osobit-
ných predpisov.



§ 19

ZÁVEREČNÉ  A  ZRUŠOVACIE  USTANOVENIA

1)   Dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 5/2002-Nar.o podmienkach usmerňovania ekonomických 
činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá t.j. 14.7.2002 sa ruší:

a)  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1992-Nar. O organizácii obchodnej siete v znení VZN č.7/1998-
      -Nar.

b)  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/1994-Nar. Podmienky umiestňovania prevádzok a výkon 
                                                                                obchodnej činnosti v meste Stará Turá.

2)  Prevádzkový čas prevádzkární obchodu a služieb stanovený pred dňom účinnosti tohto nariadenia 
zostáva v platnosti s výnimkou prevádzkového času vonkajších terás a letných záhrad pohostinských 
zariadení. 

3)  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2002-Nar. o podmienkach usmerňovania ekonomických činností 
v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá bolo schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Starej Turej číslo 15-XXIV/2002 zo dňa 27.6.2002 a nadobudlo účinnosť dňa 14.7.2002.

4)  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2003-Nar., ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 5/2002-Nar. o pod-
mienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá 
bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Starej Turej číslo 17-V/2003 zo dňa 24.6.2003 
a nadobudlo účinnosť dňa 10.7.2003.

5)  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2003-Nar., ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2002-Nar. o podmienkach 
usmerňovania ekonomických činností  v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá v znení VZN 
č. 4/2003-Nar. bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Starej Turej číslo 7-VI/2003 zo dňa 
21.8.2003 a nadobudlo účinnosť dňa 4.9.2003.

6)  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením  Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej číslo 34-VII/2003 zo dňa 23.10.2003.

7)  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 23.10.2003 a nadobúda 
účinnosť dňom 7.11.2003.

V Starej Turej dňa  23.októbra 2003

                                                                                                       Ing. Ján  K i š š
                                                                                                       primátor mesta


