OBEC SKLABIŇA

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 04/2016
o podmienkach podnikania, predaja výrobkov
a poskytovania služieb na území obce Sklabiňa

Obecné zastupiteľstvo v Sklabini na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a n) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) a ust. Zákona č.
178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších
zmien a doplnkov vydáva pre územie obce Sklabiňa toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
o podmienkach podnikania, predaja výrobkov
a poskytovania služieb na území obce Sklabiňa
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1)

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je určenie podmienok podnikania na so
zameraním na rozvoj výroby, obchodu a služieb a určenie podmienok predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a pri príležitostných trhoch v obci Sklabiňa.

PRVÁ ČASŤ
PODNIKANIE NA ÚZEMÍ OBCE
§2
ZÁKLADNÉ POJMY
1)

Prevádzka je priestor, v ktorom podnikatelia prevádzkujú podnikateľskú činnosť.

2)

Podnikateľ je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského
oprávnenia, alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva
poľnohospodársku výrobu a je zapísaná v evidencii podľa osobitného predpisu.

3)

Prevádzkovateľ prevádzky je podnikateľ, ktorý v prevádzke vykonáva podnikateľskú činnosť predajom
tovaru alebo poskytovaním služieb.

4)

Prevádzkový čas je čas predaja a čas poskytovania služieb v prevádzke.

5)

Opodstatnená sťažnosť je sťažnosť, ktorej prešetrením bolo preukázateľne zistené porušenie všeobecne
záväzných právnych predpisov.
§3
VZŤAH OBCE A PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV

1)

Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami
pôsobiacimi v obci.

2)

Obec Sklabiňa v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov vydáva ku každému podnikateľskému zámeru právnickej a fyzickej osoby, ak sa dotýka záujmov

obyvateľov a obce, záväzné stanovisko k zámeru ich činnosti. Obec taktiež vydáva záväzné stanovisko
k začatiu podnikateľskej činnosti v obci, ak to ustanovuje osobitný predpis.

3)

Obec sleduje a pravidelne hodnotí úroveň uspokojovania potrieb obyvateľov obce, navrhuje a vykonáva
opatrenia na zabezpečenie riadneho a plynulého zásobovania spotrebiteľov a opatrenia na zabezpečenie
poskytovania služieb.

4)

Subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť v obci sú okrem základných povinností podnikateľských
subjektov, zakotvených v platných zákonných normách, povinné:
a)
b)
c)
d)
e)

udržiavať čistotu prevádzky a okolia zariadenia,
dodržiavať stanovenú prevádzkovú dobu – overenú Obecným úradom v Sklabini
dodržiavať hygienické predpisy a normy,
dodržiavať nepodávanie alkoholických nápojov mladistvým,
pri zásobovaní dbať, aby neboli poškodzované a znečisťované verejné priestranstvá, zelené
plochy a miestne komunikácie.
§4
PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ V OBCI

1)

Záväzné stanovisko k podnikateľskému zámeru právnickej alebo fyzickej osoby, ak sa dotýka záujmov
obyvateľov obce, vydá obec až po predchádzajúcom kladnom stanovisku dotknutých orgánov štátnej
správy, pokiaľ sa nevyžaduje ich vyjadrenie alebo súhlas, v prípade, že sa jedná o zmenu charakteru
prevádzky alebo vzhľadu budovy, po predchádzajúcom kladnom stanovisku komisie výstavby, rozvoja
obce a životného prostredia, na základe žiadosti v ktorej musia byť uvedené:
• u fyzickej osoby meno a priezvisko, u právnickej osoby názov a právna forma
• adresa bydliska, resp. sídlo žiadateľa
• adresa prevádzky, na ktorú sa vydáva záväzné stanovisko
• živnostenský list, výpis z obchodného registra, resp. koncesná listina
• čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že sa nemení charakter prevádzky, alebo vzhľad budovy
prevádzky
• doklad o vlastníctve, alebo platná nájomná zmluva na prenájom nebytového priestoru,
spoločného zariadenia bytového domu, prípadne pozemku
• doklad, že priestor stavebno-technicky vyhovuje vykonávaniu podnikateľskej činnosti
uvedenej v žiadosti
• súhlas susedov resp. spoluvlastníkov nebytových priestorov, ak si to charakter prevádzky
vyžaduje
• doklad o vhodnosti prevádzky z hygienického hľadiska
• ďalšie doklady, ak si to povaha prevádzky vyžaduje

2)

Na území obce Sklabiňa nie je možné vydať súhlasné záväzné stanovisko k podnikateľskému zámeru
právnickej alebo fyzickej osoby, ak:
a) by táto ohrozovala a negatívne vplývala na životné prostredie,
b) je v rozpore so zákonom
c) by ohrozovala mravnú výchovu detí a mládeže.

3)

Fyzická alebo právnická osoba môže na území obce Sklabiňa začať vykonávať podnikateľskú činnosť až po
vydaní súhlasného záväzného stanoviska k realizácii podnikateľského zámeru.

4)

Zmeny v charaktere prevádzky je možné uskutočniť len po predchádzajúcom súhlase obce.
§5
ZRIADENIE PREVÁDZKY

1)

Podnikateľ je v zmysle tohto VZN povinný:
a) Písomne ohlásiť Obci Sklabiňa zriadenie, alebo umiestnenie prevádzky na území Obce Sklabiňa a
oznámiť prevádzkový čas na predpísanom tlačive (príloha VZN) minimálne 30 dní pred jej otvorením
alebo zriadením. K ohláseniu priloží:
• oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti v zmysle platných právnych predpisov
• list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu s vlastníkom objektu, prípadne pozemku, kde sa
prevádzka nachádza. Ak je takýto objekt (alebo pozemok) v spoluvlastníctve viacerých osôb,
podnikateľ priloží overený súhlas k výkonu podnikateľskej činnosti v prevádzke od všetkých
spolumajiteľov. Ak vlastník objektu neuzatvára nájomnú zmluvu (napr. rodinní príslušníci),
priloží overené čestné prehlásenie vlastníka objektu (pozemku) o súhlase s výkonom
podnikateľskej činnosti v prevádzke
• kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o zmene účelu využitia ak ide o novú prevádzku
alebo iný charakter prevádzky v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a
podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
• dohodu s podnikateľským subjektom zabezpečujúcim odvoz odpadu z podnikateľskej činnosti
na území Obce Sklabiňa okrem tuhého komunálneho odpadu
• oznámenie o zdroji znečisťovania ovzdušia a o odvoze a likvidácii komunálneho odpadu.
b) Požiadať Obec Sklabiňa o vydanie rozhodnutia k prevádzkovému času.
c) Označiť prevádzku na vhodnom a viditeľnom mieste s údajmi: obchodné meno a sídlo, meno a
priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzky a prevádzkovú dobu.
d) Zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzky bol dodržiavaný určený prevádzkový čas, nedochádzalo k
rušeniu nočného pokoja a verejného poriadku priamym dôsledkom činnosti prevádzky najmä hlukom,
prachom, popolčekom, zápachom, vibráciami a neprimeraným hlasovým zvukovým prejavom.
Dodržiavať všetky ustanovenia platného VZN o verejnom poriadku na území obce Sklabiňa.
e) Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti prispôsobiť činnosť prevádzky tak, aby sa návštevníci po
povolenom prevádzkovom čase nezdržiavali v prevádzke.
f) Pri dočasnom uzatvorení prevádzky, ktoré bude dlhšie ako 1 deň, na viditeľnom mieste označiť
začiatok a koniec prerušenia prevádzky, najneskôr 24 hodín pred dočasným uzatvorením prevádzky. 8.
Zmenu prevádzkových hodín v súlade s týmto VZN vopred písomne oznámiť na Obecnom úrade v
Sklabini.
g) V prípade zrušenia prevádzky písomne oznámiť túto skutočnosť na Obecnom úrade v Sklabini
najneskôr 14 dní pred ukončením činnosti v prevádzke. V oznámení je podnikateľ povinný uviesť
dátum, ku ktorému sa prevádzka ruší, ako aj adresu, na ktorú sa môžu spotrebitelia obracať v prípade
reklamácie tovaru alebo služieb.

2)

Obec Sklabiňa po predložení ohlásenia vydá písomné vyjadrenie k zriadeniu alebo otvoreniu prevádzky do
30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Až na základe súhlasného vyjadrenia Obce Sklabiňa je podnikateľ oprávnený začať s výkonom
podnikateľskej činnosti v prevádzke.
§6
ČAS PREDAJA A POSKYTOVANIE SLUŽIEB

1)

Čas predaja a poskytovania služieb musí vychádzať z toho, aby v maximálnej možnej miere boli
uspokojené potreby obyvateľov, ale aj oprávnené požiadavky podnikateľských subjektov.

2)

Každý, kto chce vykonávať obchodnú činnosť a poskytovať služby na území obce Sklabiňa, je povinný spolu
so žiadosťou o povolenie prevádzky navrhnúť aj čas predaja alebo poskytovania služieb v prevádzkovom
objekte.

3)

Obec na základe žiadosti určí čas predaja tak, aby zodpovedal miestnym podmienkam, platným predpisom
a tomuto VZN. Zmena času predaja je možná iba na základe písomného súhlasu obce, pričom súhlas je
možné vydať aj na jednorazovú zmenu. V takom prípade súhlas obsahuje dátum a čas zmeny, na ktorú sa
súhlas vydáva.

4)

V reštauračných, kaviarenských a pohostinských zariadeniach na území obce Sklabiňa sa prevádzková
doba povoľuje individuálne s prihliadnutím na umiestnenie a charakter prevádzky. Prevádzková doba
môže byť stanovená aj skúšobne na dobu 2 mesiacov, v rámci ktorých budú sledované oprávnené
sťažnosti na činnosť takýchto zariadení.

5)

Obec Sklabiňa môže jednorázovo predĺžiť prevádzkový čas alebo čas predaja v prevádzke z dôvodu
konania neverejnej – uzatvorenej spoločenskej akcie alebo verejného kultúrneho podujatia na základe
žiadosti prevádzkovateľa podanej na Obecnom úrade v Sklabini minimálne 10 pracovných dní pred
konaním akcie. Po preskúmaní žiadosti Obec Sklabiňa vydá písomné stanovisko najneskôr v deň konania
akcie.

6)

V prípade opakovanej (2x) opodstatnenej sťažnosti a v prípade menej závažného preukázaného
opakovaného (3x) narušovania poriadku Obce Sklabiňa činnosťou prevádzky najmä v čase nočného
pokoja, ohrozovania bezpečnosti a zdravia občanov, v prípade nedodržania určeného prevádzkového času
alebo v záujme zachovania verejného poriadku na území obce, môže starosta obce zrušiť pôvodne vydané
rozhodnutie a vydať nové rozhodnutie k prevádzkovému času takejto prevádzky.

7)

Starosta obce Sklabiňa môže určiť, zmeniť alebo obmedziť prevádzkovú dobu inak, ako je uvedené v
tomto nariadení, ak to vyžaduje verejný záujem alebo ak podnikateľ opakovane porušuje povinnosti
vyplývajúce z tohto VZN. Takéto rozhodnutie o úprave prevádzkového času je pre podnikateľa záväzné.

Druhá časť
PREDAJ VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH
§7
ZÁKLADNÉ POJMY
1)

Verejné priestranstvo sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia na verejné účely a sú verejne
prístupné; verejným priestranstvom sú najmä miestne komunikácie a ulice, parkoviská, chodníky, cintorín,
verejné plochy

2)

Trhovisko je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov
a poskytovanie služieb

3)

Príležitostný trh – je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na verejnom priestranstve, dočasne určenom
na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných,
odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi
sebou.
Ambulantný predaj – je 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 sa nepovažuje predajné zariadenie, na zriadenie ktorého sa vyžaduje
stavebné povolenie podľa osobitných predpisov).

4)

§8
TRHOVÉ MIESTA
1)

Obec Sklabiňa zriaďuje trhové miesta, ktoré slúžia pre:
a) trhovisko
b) príležitostný trh
c) ambulantný predaj

2) Trhovými miestami v Obci Sklabiňa sú:
a) priestranstvo pred obecným úradom
b) kultúrna sála na prízemí obecného domu
c) športové ihrisko.
§9
SPRÁVCA TRHOVISKA
1)

Správu trhoviska a príležitostného trhu vykonáva Obec Sklabiňa, so sídlom: Obecný úrad, Sklabiňa 108,
038 03 Sklabiňa, IČO: 316 881, DIČ: 2020594961
§ 10
TRHOVÉ DNI

1) Trhové dni sú v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 15:00 hod., pri príležitostných podujatiach
organizovaných obcou aj v sobotu a v nedeľu v čase stanovenom obecným úradom.
§ 11
PODMIENKY PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE
1)

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miesta možno len na základe povolenia Obce Sklabiňa
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Na trhových miestach môžu na základe
povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo lesné plodiny,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou

2)

Obec Sklabiňa vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá
predloží žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. K žiadosti
priloží i tieto doklady:
a) právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie:
• kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov (žiadateľ na žiadosť obce
predloží originál oprávnenia na podnikanie k nahliadnutiu)
• doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký
doklad vyžaduje,
• fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU o pridelení daňového kódu
elektronickej alebo virtuálnej registračnej pokladnice
• pri predaji ovocia, zeleniny a potravín – zdravotný preukaz
b) fyzické osoby:
• potvrdenie príslušného miestneho, mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy,

čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny; žiadateľ preukáže, že je
vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú
činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku, alebo má obdobný právny vzťah k takému
pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti na tomto pozemku. alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním
predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve
• doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký
doklad vyžaduje,
• čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu že nie je povinný na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.
• pri predaji ovocia, zeleniny a potravín – zdravotný preukaz
•

3)

O vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste obec telefonicky alebo
elektronicky bezodkladne informuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na telefónnom čísle alebo
elektronickej adrese, ktoré Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle.

4)

Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak predávajúci
opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.

5)

V prípade, že predávajúci nepredloží uvedené doklady, nie je možné povoliť predaj potravín v obci.
Doklady sa predkladajú v štátnom jazyku.
§ 12
DRUHY PREDÁVANÝCH VÝROBKOV A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

1)

Na trhových miestach sa môže predávať nasledujúci tovar pri splnení nižšie uvedených podmienok:
a) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady, ozdobné kry, semená
a pod.)
b) sezónne, úžitkové a ozdobné predmety (najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom, pamiatke
zosnulých alebo iným príležitostiam),
c) knihy, denná a periodická tlač, ktoré neohrozujú mravnosť,
d) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety,
e) všeobecne známe liečivé rastliny (napr. lipový kvet, podbeľ)
f) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv
g) potravinárske výrobky určené týmto nariadením:
• nebalená zmrzlina – len v trvalých stánkoch, v súlade s platnou legislatívou
• včelí med - na ľudskú spotrebu môže priamo predávať len prvovýrobca, ktorý je držiteľom
včelstiev a je na priamy predaj medu zaregistrovaný na príslušnom RVPS (vyžiadať stanovisko)

2)

Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) stravovacie služby
b) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) oprava a čistenie obuvi
e) oprava kožených výrobkov
f) kľúčové služby
g) čistenie peria
h) výkup spotrebných predmetov od občanov

3) Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky a obuv sa môžu predávať len na
príležitostných trhoch a v pojazdných predajniach.

4) Všeobecne známe liečivé rastliny (napr. lipový kvet, podbeľ atď.) sa môžu predávať za podmienky, že
nebudú označené ako liečivé rastliny, ale iba botanickým názvom rastliny a predávajúci nebude pri predaji
uvádzať, na aké ochorenie sa rastlina môže použiť.
5)

Predaj živých zvierat – živú hydinu môže predávať len fyzické a právnické osoby, ktoré sa preukážu
súhlasným stanoviskom na predaj hydiny od príslušnej RVPS podľa pôvodu hydiny
§ 13
ZÁKAZ A OBMEDZENIE PREDAJA

1)

Zakázaný je:
a) ambulantný predaj pri cestách mimo obce
b) podomový predaj
c) predaj v obci mimo trhových miest

2)

Na trhovom mieste sa nesmie predávať tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, pri
ktorom sa nepreukáže legálny spôsob nadobudnutia.
§ 14
POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

1)

Povinnosti predávajúceho:
a) ambulantný predaj na území obce sa musí vopred nahlásiť na obecnom úrade
b) dodržiavať podmienky predaja:
• predaj na trhových miestach nesmú vykonávať osoby mladšie ako 18 rokov a osoby
pozbavené spôsobilosti na právne úkony
• dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy
• zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne neškodných potravín - vylúčiť zdraviu škodlivé,
skazené a falšované potraviny
• je povinný označiť svoje predajné miesto menom a adresou fyzickej alebo právnickej osoby
zodpovednej za predaj tovaru
• používať elektronickú registračnú pokladňu (pokiaľ to vyžaduje zákon)
• udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb čisté po celú dobu a po skončení
predaja
• na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady a umožniť kontrolným
orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja tovaru a podriadiť
sa rozhodnutiu kontrolného orgánu
c) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
d) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
váženia
e) dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
zmien a doplnkov
f) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja

2)

Predávať výrobky môžu za rovnakých podmienok, dodržania zákonov i občania iných členských štátov
Európskej únie, pri predložení všetkých potrebných dokladov.

3)

Predávajúci je povinný dodržiavať jednotlivé ustanovenia tohto VZN a ustanovenia platného VZN o
verejnom poriadku na území obce Sklabiňa.
§ 15
ÚHRADA ZA PREDAJ NA TRHOVOM MIESTE

1)

Úhrada za predaj na trhovom mieste a služby s tým spojené sú stanovené v zmysle uznesenia OZ
s účinnosťou od 01.02.2015.

2)

Úhrada je splatná v deň nájmu trhového miesta v hotovosti do pokladne obecného úradu v Sklabini.
§ 16
KONTROLA DODRŽIAVANIA TOHTO NARIADENIA

1)

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území Obce Sklabiňa vykonávajú:
a)
b)
c)
d)

2)

starosta obce
hlavný kontrolór obce
poslanci obecného zastupiteľstva v Sklabini,
poverení zamestnanci obce.

Podnikatelia podnikajúci na území Obce Sklabiňa sú povinní na vyzvanie kontrolného orgánu preukázať sa
platným dokladom o odsúhlasení prevádzky a v prípade prevádzkovania nad rámec tohto VZN i
rozhodnutím o povolení prevádzkového času, ako i dokladmi súvisiacimi s prevádzkou vyplývajúcimi
z tohto VZN.

§17
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1)

Toto Všeobecne záväzné nariadenia musí byť umiestnené na prístupnom mieste verejnosti.

2)

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Sklabiňa a na internetovej stránke obce Sklabiňa v
termíne od 05.10.2016 do 19.10.2016

3)

Toto VZN bolo schválený Obecným zastupiteľstvom v Sklabini dňa 19.10.2016 uznesením č. 15/28/10/2016

4)

Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia o trhovom poriadku zo dňa 10.01.2003
a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb z 10.04.2014 .vrátane všetkých ich zmien a doplnkov.

5)

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 20.10.2016 .

V Sklabini, dňa 19.10.2016
Július Ondrej
starosta obce

