
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
O USMERŇOVANÍ PODNIKATE ĽSKEJ ČINNOSTI 

NA ÚZEMÍ OBCE BYSTRI ČKA 
 
 

Obec Bystrička na základe § 6 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 
v y d á v a 

toto VZN schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 15/2000 zo dňa 13. januára 2000. 
 
 

§ 1 
ROZSAH PLATNOSTI 

 
Toto VZN sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré začnú podnikať v rámci zákona č. 
455/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov o živnostenskom podnikaní. 
 

§ 2 
POVINNOSTI ŽIADATE ĽA 

 
Žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzkárne na území obce Bystrička sa predkladá 
Obecnému úradu na Bystričke a musí obsahovať nasledovné údaje: 
 

a) meno a priezvisko, obchodné meno žiadateľa, rodné číslo u fyzických osôb, presnú adresu 
resp. sídlo firmy, adresu štatutárneho orgánu u právnických osôb 

b) predmet podnikania a adresu ďalších prevádzok 
c) doklad o zabezpečení dokladov na podnikanie (list vlastníctva, nájomná zmluva, 

živnostenský list, výpis z obchodného registra pre právnické osoby) 
d) v prípade zmeny účelového využitia stavby doklad o zmene užívania stavby 
e) vyjadrenie (súhlas) vlastníkov susediacich nehnuteľností 
f) doklad o spôsobe likvidácie odpadu 
g) návrh prevádzkového režimu (otváracie hodiny) 

 
§ 3 

ZÁKAZ VYKONÁVA Ť ŽIVNOSŤ 
 
Na území obce Bystrička sa zakazuje vykonávať živnosť v predmete činnosti: 
 

a) prevádzka erotických salónov 
b) predaj erotických pomôcok 

 
§ 4 

ZMENA ZÁVÄZNÉHO STANOVISKA 
 

a) Podnikateľ, ktorému bolo vydané záväzné stanovisko k umiestneniu prevádzkárne je 
povinný dodržiavať toto VZN obce Bystrička. 

b) V prípade zmeny podmienok, za ktorých bolo vydané záväzné stanovisko k umiestneniu 
prevádzky je podnikateľ povinný požiadať Obecný úrad o vydanie nového záväzného 
stanoviska. 

c) VZN nenahradzuje rozhodnutie vydávané orgánom štátnej správy. 
d) Na postup pre vydávanie záväzného stanoviska obce Bystrička sa nevzťahujú ustanovenia 

o správnom konaní. 



 
§ 5 

SANKČNÉ POSTIHY 
 
Pri nedodržaní ustanovení tohto VZN bude obec Bystrička postupovať podľa zákona o priestupkoch 
č. 372/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 
V závažných prípadoch môže starosta obce navrhnúť Okresnému úradu živnostenského odboru 
Martin zrušenie živnostenského oprávnenia. 
 

§ 6 
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ 

 
a) Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom – 13 januára 2000. 
b) VZN o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území obce Bystrička nadobúda účinnosť 

dňa 28. Januára 2000, t.j. 15 dní po vyvesení na obecnej tabuli. 
 
 
 
 

Ing. Anna Palovčíková v. r. 
starostka obce 

 


