Mestské zastupiteľstvo v Žiline podľa § 4 ods. 3 písm. d, § 6, § 11 ods. 3 písm. g, zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva

NARIADENIE
ktorým sa mení nariadenie o usmerňovaní
podnikateľskej činnosti na území mesta
Žilina č. 12/1992 v znení zmien a doplnkov

č. 9/1994

Článok 1 

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzne nariadenie (ďalej len „nariadenie") upravuje podmienky pre vydávanie záväzných stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb, podnikajúcich na území mesta Žilina, ktorí podnikateľskú činnosť uskutočňujú v prevádzkárňach na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (§2 ods. 1, 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov) alebo iného oprávnenia.
Podnikatelia, právnické a fyzické osoby, ktorí začínajú podnikateľskú činnosť na území mesta Žilina a k tejto činnosti zriaďujú prevádzkareň, alebo menia sortiment resp. podnikateľský zámer, alebo otvárajú ďalšiu prevádzkareň sú povinní požiadať primátora mesta o vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti
	Prevádzkárňou sa podľa tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť, ktorá je uvedená v článku II. bod č.1 tohto nariadenia. Prevádzkareň musí byť viditeľne označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie

Článok 2 

Všeobecné ustanovenie

	Záväzné stanoviská k začatiu podnikateľskej činnosti vydáva primátor na základe žiadosti podnikateľa pre tieto podnikateľské činnosti: 

	obchodné
	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným podnikateľom (veľkoobchod)
	pohostinské činnosti
	ubytovanie
	sprievodcovská činnosť
	činnosti cestovnej kancelárie
	prenájom priemyselného tovaru
	prenájom motorových vozidiel
	vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
	sprostredkovateľská činnosť
	výrobné a remeselné činnosti

činnosti poskytujúce služby
	ďalšie činnosti, ktorých povaha si vyžaduje zriadenie prevádzkarne
	Právnické  osoby  sú  povinné  k  žiadosti  o začatie  podnikateľskej Činnosti pripojiť nasledovné podklady:

	spoločenskú zmluvu

výpis z obchodného registra (ak došlo k zápisu)
	list vlastníctva k nehnuteľnosti, v ktorej sa má prevádzkareň nachádzať (nie starší ako 6 mesiacov)
	v prípade, že podnikateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, platnú nájomnú zmluvu v súlade s § 3 odst. 2 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
	vyjadrenie príslušného výboru mestského zastupiteľstva
	Fyzické osoby sú povinné k žiadosti o začatie podnikateľskej činnosti pripojiť nasledovné podklady:

	list vlastníctva k nehnuteľnosti, v ktorej sa má prevádzkareň nachádzať (nie starší ako 6 mesiacov)

v prípade, že podnikateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, platnú nájomnú zmluvu v súlade s § 3 odst. 2 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
	vyjadrenie príslušného výboru mestského zastupiteľstva
	užívacie povolenie

Článok 3 

Osobitné ustanovenie

Článok IV. nariadenia č. 12/1992 v znení zmien a doplnkov, ktorého prvý odsek nadobudol účinnosť dňom 10. 5. 1993 (Na území mesta sa zakazuje prostitúcia, umiestnenie erotických salónov a verejných domov, propagácia erotiky) druhý dňom 4. 10. 1993 (Súkromné športové strelnice nemôžu byť z bezpečnostných dôvodov zriaďované v dosahu najmenej 300 m od objektov ozbrojených zborov, škôl, zdravotníckych zariadení, ako aj budov orgánov štátnej správy a samosprávy) tretí odsek dňom         16. 5. 1994 (Z dôvodu zníženia hluku na verejných priestranstvách zariadenia na reprodukciu hudby a šírenie zvukovej reklamy televízie a rozhlasu nemožno používať mimo vnútorných priestorov prevádzkarni. Tento zákaz sa nevzťahuje na mestský rozhlas, ozvučenie lunaparkov a povolené hudobné produkcie v zmysle osobitných predpisov) sa mení na článok III. Doplnok nariadenia účinného od 17. 5. 1993 sa rozširuje o zákaz predaja pornokaziet a erotických pomôcok

Článok 4 

Kontrola a sankcie

	Kontrolu a dodržiavanie tohoto nariadenia vykonávajú poverení pracovnici Mestského úradu v Žiline, poslanci mestského zastupiteľstva a príslušníci mestskej polície.

Fyzickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže byť uložená pokuta v zmysle zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 524/1990 Zb. do výšky 
	1 000 Sk (v blokovom konaní do 500 Sk)
	Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže byť uložená pokuta podľa § 13 a odst. 1 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov do výšky 100 000 Sk.

Článok 5 

Záverečné ustanovenie

Súhlas vydaný k začatiu podnikateľskej činnosti pred účinnosťou tohoto nariadenia zostáva v platnosti.
Nariadenie bolo schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14. 9. 1994. Nadobúda účinnosť 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli. Nariadenia platí od 30. 9. 1994.

Ing. Miroslav Adámek v.r.						Ing. Ján Slota v.r. 
prednosta mestského úradu						primátor mesta Žilina





