
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Turá
č. 7/2006-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 VZN č. 2/2005-Nar.

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 23.02.2006 uznesením č.26-
XXVI/2006 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. v znení VZN č. 2/2005-Nar. nasledovne:

§1

     1.  V ust. § 6 ruší sa terajší text ods. 1 a nahrádza sa nasledujúcim textom:
„ 1. V prípade zmeny účelu prenajatých priestorov je prenajímateľ povinný predložiť 
Stavebnému úradu Stará Turá návrh na vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby podľa 
ust. § 85 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.“

§2

     1.  Z textu ust. § 7 text  odsek 3.2 sa vypúšťa slovo „Jiráskova“.

    2.  V ust. § 7 odsek 3 sa dopĺňa nový odsek 3.13, ktorý znie:  
„3.13.  V časti územného obvodu mesta tvoreného Jiráskovou ulicou:
         - celý týždeň od 09.00 hod. do 02.00 hod.“

     3. V ust. § 7 sa terajší odsek 3.13 označuje ako nový odsek 3.14. 

     4. V ust. § 7 sa terajší odsek 3.14 označuje ako nový odsek 3.15.

     5. V ust. § 7 sa terajší odsek 3.15 označuje ako nový odsek 3.16.

§ 3
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 24.02.2006 
a nadobúda účinnosť dňa 10.03.2006.

2. Mestské zastupiteľstvo Stará Turá ukladá MsÚ Stará Turá vydať úplné znenie Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Stará Turá o podmienkach usmerňovania ekonomických 
činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá.

V Starej Turej, dňa 24.02.2006

               Ing. Ján Kišš
               primátor mesta


