
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Turá
č. 2/2005-Nar.

ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2003-Nar. o podmienkach usmerňovania 
ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá 
v znení neskorších nariadení.

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 28.04.2005 uznesením 
č.  18-XX/2005 schválilo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov toto všeobecne 
záväzné nariadenie vydané v súlade s ust. § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 6/2003-Nar. nasledovne:

§1

1. V ust. § 6 sa rušia odseky 2 až 4.

2. V ust. § 7  ods. 3  sa v poslednom riadku vypúšťa slovo „záverečný“.

     3.  V ust. § 7 text odseku 3.1 sa ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
„3.1.  V časti územného obvodu mesta tvoreného Ul. Kozmonautov od 08.00 hod. do 
21.00 hod.“

     4.  V ust. § 7 text  odseku 3.2 sa ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
„3.2.  V časti územného obvodu mesta tvoreného ulicami Dibrovova, Hlubockého, 
Holubyho, Jiráskova, Komenského, 8.apríla,  Podjavorinskej, Sadová, Sasinkova, 
Slnečná, Štúrova,  Uhrova od 06.00 hod. do 22.00 hod.“

     5.  V ust. § 7 odsek 3.2.1 sa ruší a nahrádza sa novým odsekom 3.3, ktorý znie:  
„3.3.  V časti územného obvodu mesta tvoreného Ulicou gen.M.R.Štefánika:
         - v pracovné dni a v nedeľu od 06.00 hod. do 23.00 hod.
         - v sobotu od 06.00 hod. do 01.00 hod.“

     6.  V ust. § 7 odsek 3.2.2 sa ruší a nahrádza sa novým odsekom 3.4, ktorý znie:
„3.4.  V časti územného obvodu mesta tvoreného Ulicou SNP: 
          - celý týždeň od 06.00 hod. do 01.00 hod.“         

     7.  V ust. § 7 odsek 3.2.3 sa ruší a nahrádza sa novým odsekom 3.5, ktorý znie: 
„3.5. V časti územného obvodu mesta tvoreného Ulicou Husitskou:
         - celý týždeň od 06.00 hod. do 01.00 hod.“          

     8.  V ust. § 7 odsek 3.2.4 sa ruší a nahrádza sa novým odsekom 3.6, ktorý znie:
„3.6.  V časti územného obvodu mesta tvoreného Ulicou Mierovou:
         - celý týždeň od 06.00 hod. do 01.00 hod.“       

     9.  V ust. § 7 odsek 3.2.5 sa ruší a nahrádza sa novým odsekom 3.7, ktorý znie:
„3.7.  V časti územného obvodu mesta tvoreného Ulicou Dr.D.Úradníčka:
         - celý týždeň od 06.00 hod. do 01.00 hod.“

10. V ust. § 7 odsek 3.2.6 sa ruší a nahrádza  sa novým odsekom 3.8, ktorý znie:
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„3.8.  V časti územného obvodu mesta tvoreného  Ulicou Družstevnou:
          - v nedeľu až vo štvrtok od 06.00 hod. do 22.00 hod.,
          - v piatok a v sobotu od 06.00 hod. do 01.00 hod.“ 

11. V ust. § 7 odsek 3.2.7 sa ruší a nahrádza sa novým odsekom 3.9, ktorý znie:
„3.9.  V časti územného obvodu mesta tvoreného Ulicou Športovou:

- v nedeľu až vo štvrtok – od 08.00 hod. do 23.00 hod.,
- v piatok až v sobotu – od 08.00 hod. do 24.00 hod.“

    12. V ust. § 7 odsek 3.2.8 sa ruší  a nahrádza sa novým odsekom 3.10, ktorý znie:
„3.10. V časti územného obvodu mesta tvoreného Ulicou Mýtnou:
          - v nedeľu až vo štvrtok od 06.00 hod. do 01.00 hod.,

- v piatok a v sobotu od 06.00 hod. do 05.00 hod.“

    13. V ust. § 7 odsek  3.2.9 sa ruší a nahrádza sa novým odsekom 3.11, ktorý znie:
„3.11. V časti územného obvodu mesta, tvoreného Nám.Dr.A.Schweitzera:
          - celý týždeň do 24.00 hod.“

    14. V ust. § 7 odsek  3.2.10 sa ruší a nahrádza sa novým odsekom 3.12, ktorý 
znie:
„3.12. V časti územného obvodu mesta,  tvoreného Ulicou Hurbanovou:
          - v nedeľu až vo štvrtok – do 22.00 hod.,

- v piatok až v sobotu – do 24.00 hod.“

    15.V ust. § 7 sa ruší ods. 3.2.11.

    16. V ust. § 7  odsek 3.3 sa označuje ako nový odsek 3.13.

    17. V ust. § 7 sa odsek 4 označuje ako nový odsek 3.14.

    18. V ust. § 7 sa dopĺňa nový odsek 3.15, ktorý znie:
„3.15. Nočné bary prevádzkované v rámci hotelových zariadení majú stanovený 
           prevádzkový čas od 08.00 hod. do 05.00 hod.“  

    19. V ust. § 7 odsek 5 sa označuje ako nový odsek 4).

§ 2
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia rušia sa nasledujúce Všeobecne 
záväzné nariadenia mesta Stará Turá:

1.1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 5/2004-Nar., ktorým sa 
dopĺňa VZN č. 6/2003-Nar. o podmienkach usmerňovania ekonomických 
činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá, ktoré bolo 
schválené uznesením MsZ Stará Turá č. 2-XI/2004 dňa 29.4.2004.

1.2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 10/2004-Nar., ktorým sa 
dopĺňa VZN č. 6/2003-Nar. o podmienkach usmerňovania ekonomických 
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činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá v znení VZN 
č. 5/2004-Nar., ktoré bolo schválené uznesením MsZ Stará Turá č. 5-XIII/2004 
dňa 24.6.2004.

1.3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 13/2004-Nar., ktorým sa 
dopĺňa VZN č. 6/2003-Nar. o podmienkach usmerňovania ekonomických 
činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá v znení 
neskorších nariadení, ktoré bolo schválené uznesením MsZ Stará Turá č. 2-
XI/2004 dňa 28.10.2004.

1.4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 1/2005-Nar., ktorým sa 
dopĺňa VZN č. 6/2003-Nar. o podmienkach usmerňovania ekonomických 
činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá v znení 
neskorších nariadení, ktoré bolo schválené uznesením MsZ Stará Turá č. 21-
XIX/2005 dňa 24.02.2005.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 
29.04.2005 a nadobúda účinnosť dňa  13.05.2005.

V Starej Turej, dňa  29.04.2005

               Ing. Ján Kišš
               primátor mesta


