
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Turá
č. 6/2010-Nar.

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009-Nar. o podmienkach 
usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá 
a o zmene všeobecne záväzného nariadenia v znení neskorších nariadení

   V súlade s ust. § 4 ods. 3, písm. d), i) a n) a podľa ust. § 6 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestské 
zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadaní dňa 17.6.2010 uznesením č.  21-XXXIV/2010 
schválilo trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov všeobecne záväzné 
nariadenie  MsZ Stará Turá č.  6/2010-Nar. ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 
č. 2/2009-Nar. o podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území 
mesta Stará Turá a o zmene všeobecne záväzného nariadenia v znení nesk. nariadení 
nasledovne:

§1

1.  Za § 10 vkladá sa nový  § 11 s nasledujúcim textom:

„§ 11
Ochrana pred ohrozením mravnosti 

1)  Fyzické a právnické osoby môžu predávať a rozširovať tlač a iné veci, ktoré sú 
spôsobilé ohroziť mravnosť, len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone 21).

2)  Tlačou a vecami podľa ods. 1 sa rozumie pre účely tohto nariadenia periodická tlač 
a neperiodická tlač, audiovizuálne záznamy, vyobrazenia alebo iné predmety, ktoré môžu 
svojím obsahom a charakterom ohroziť mravnosť alebo vyvolať verejné pohoršenie (ďalej 
len „veci“).

3)  Predaj a rozširovanie vecí sa môže uskutočňovať v osobitných predajniach alebo iných 
priestoroch na to schválených mestom (ďalej len „schválené priestory“)  pôsobnosť mesta 
je výkonom samosprávy.

4) Schválené priestory podľa odseku 3 nesmú byť umiestnené v blízkosti škôl a školských 
zariadení a priestorov, v ktorých sa vykonávajú náboženské obrady.

5) Fyzické a právnické osoby musia pri predaji a rozširovaní vecí dodržiavať tieto 
podmienky:
     a) veci nesmú byť vystavované vo výkladoch a verejne propagované,
     b) predaj a rozširovanie vecí nesmú uskutočňovať osoby mladšie ako 18 rokov,
     c) vstup do schválených priestorov nemožno povoliť osobám mladším ako 18 rokov.

6)  Priestupku sa dopustí ten, kto poruší povinnosť podľa ods. 3 a ods. 5.  Priestupky podľa 



predchádzajúcej vety prejednáva obvodný úrad a v blokovom konaní Mestská polícia 
v Starej 
Turej a orgán Policajného zboru.“

2.  Terajší §11 a § 12 sa prečísľujú na § 12 a § 13.

3. Do prílohy č. 2 k VZN č. 2/2009-Nar. Zoznam citovaných právnych predpisov sa doplní 
nový odkaz na právny predpis nasledovne:

„21) Zákon č. 445/1990 Zb. , ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače 
        a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť.“

§ 2
Záverečné ustanovenie

2.1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 18.06.2010 
a nadobúda účinnosť dňa 03.07.2010.

V Starej Turej, dňa 18.06.2010

               Ing. Anna Halinárová
                   primátorka mesta


