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Mestské zastupiteľstvo vo Svätom Jure podľa §6, §11 ods. 4 písm. g) a §4 ods. 3 písm. d) a h) 

zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien  

a doplnkov, v nadväznosti na živnostenský zákon č. 455/91 Zb., v znení neskor-  

ších zmien a doplnkov a zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení  

neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky MH SR č.86/2010  o vymedzení pôsobnosti  

orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov  

vydáva 

 

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Svätý Jur 

č.  3/2011  

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA 

VZN č. 2/2006 o podmienkach podnikania na území mesta Svätý Jur 

 

 
 

Týmto   všeobecne  záväzným   nariadením   ( ďalej  len  “VZN” )  sa  mení a dopĺňa  VZN č. 

2/2006 o podmienkach podnikania na území mesta Svätý Jur, ktorým sa podrobnejšie   

upravujú podmienky pre existenciu a rozvoj obchodu a služieb v meste  Svätý Jur  (ďalej len 

“mesto”) a usmerňuje sa  obchodná  a podnikateľská činnosť na  území  mesta v súlade s 

platnou právnou  úpravou. 

   

 

Ruší sa text  §4 a nahrádza sa takto :  

§4  

Určenie prevádzkového času 

 

1. Prevádzkový čas je  riešený VZN  č. 1/2011  O pravidlách času predaja v obchode a času     

    prevádzky služieb na území mesta Svätý Jur 

 

Ruší sa text  §6 a nahrádza sa takto :  

                                                                     § 6  

                                                          Kontrolná činnosť 

 

(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území mesta Svätý Jur vykonávajú: 

a) Primátor mesta, 

b) Mestský úrad vo Svätom Jure  - poverení zamestnanci, 

c) Hlavný kontrolór, 

d) Poslanci  mestského  zastupiteľstva  mesta  Svätý Jur   v rozsahu svojich právomocí daných  

    zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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Ruší sa text  §7 a nahrádza sa takto :  

 

§ 7  

Sankcie  

 

1. V prípade,  že  podnikateľskou  činnosťou alebo v dôsledku tejto činnosti dôjde k porušeniu  

    právnych  predpisov,  môžu v zmysle zákona č. 250/2007  Z.z.  o ochrane spotrebiteľa a o 

zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov   a Vyhlášky  MH SR č. 86/2010,   ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany 

spotrebiteľa v znení neskorších predpisov  a   zákona  č. 372/90 Zb.  o   priestupkoch v  znení  

neskorších  zmien  a doplnkov, môže byť podnikateľom  uložená  pokuta.  

 

2. Pri zistení porušenia ustanovení  VZN č.  2/2006 a VZN  č. XX/2011, môže primátor Mesta 

Svätý Jur uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie  pokutu do 

výšky 6638,- Eur  podľa § 13 ods.  9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

Vkladá sa nový § 9, ktorý  znie takto : 

 

§ 9 

Účinnosť 

 

Toto VZN č. 3/2011  nadobúda účinnosť  :    19.3.2011 

 

Dátum schválenia mestským zastupiteľstvom:    28.2.2011 

 

Dátum vyvesenia na pripomienkovanie:      28.1.2011 

Dátum zvesenia zverejneného na pripomienkovanie:   28.2.2011 

Dátum vyvesenia po schválení Mestským zastupiteľstvom:  4.3.2011 

Dátum zvesenia:       31.3.2011 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Alexander Achberger  

                                                                                                          primátor mesta  

 

 

   


