Mestské zastupiteľstvo na základe § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva všeobecne záväzné

NARIADENIE
k zamedzeniu nepovoleného predaja a inej činnosti na území mesta

Číslo 4/1991

čl. 1

Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je na území mesta Žiliny zamedziť nepovolený predaj tovaru realizovaný bez povolenia a neoprávnenú zmenárenskú činnosť, najmä na verejných priestranstvách.

čl. 2

Pouličný a podomový predaj

	Na území mesta Žiliny je zakázaný nepovolený pouličný a podomový predaj.

Pouličný predaj je činnosť, pri ktorej je ponúkaný tovar k predaju alebo k výmene.
Podomový predaj je činnosť, pri ktorej je ponúkaný tovar k predaju alebo k výmene v obytných domoch, priestoroch podnikov a organizácií bez súhlasu podnikov a organizácií.

čl. 3

Povolenie predaja

	Spôsob a miesto predaja na verejných priestranstvách určí primátor mesta Žilina.

Povolenie k predaju na verejných priestranstvách udelí na žiadosť občana primátor mesta.
Občan predkladá žiadosť na MsÚ – oddelenie podnikateľskej činnosti a v žiadosti uvedie svoje meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, druh, množstvo tovaru a miesto, na ktorom má záujem predávať. K žiadosti prikladá rozhodnutie o registrácii podnikateľskej činnosti.
V prípade žiadosti o udelenie povolenia k predaju výrobkov a tovarov, ak nejde o výrobok žiadateľa, sa bude požadovať, aby žiadateľ doložil pôvod vecí, či spôsob ich nadobudnutia.
Podomový predaj sa môže povoliť len vo výnimočných prípadoch.
V povolení k predaju sa stanovia najmä druhy a množstvo tovaru, miesto predaja a dobu platnosti povolenia.
Občan, ktorému bolo udelené povolenie na predaj podľa tohto nariadenia je povinný:
	mať pri predaji toto povolenie pri sebe a preukázať sa ním na vyzvanie oprávnených orgánov,

predávať tovar v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, najmä hygienickými a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.
	Povolenie bude odňaté, ak predávajúci porušuje povinnosti, uložené mu na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia alebo ďalšími právnymi predpismi.


čl. 4

Pouličná a podomová zmenárenská činnosť

	Ustanovenie čl. 2 ods. 1 sa vzťahuje na pouličnú a podomovú zmenárenskú činnosť.

Pouličná zmenárenská činnosť je činnosť, pri ktorej je na verejnom priestranstve ponúkaná alebo zmeňovaná cudzia mena, alebo tuzemská mena.
Podomová zmenárenská činnosť je činnosť, pri ktorej je ponúkaná alebo zmeňovaná cudzia mena alebo tuzemská mena v obytných domoch a priestoroch podnikov, organizácií bez súhlasu podnikov a organizácií.
Popri organizáciách, uvedených v devízovom zákone č.528/90 Zb. a v zmysle zákona č.158/89 Zb. môže uskutočňovať zmenárenskú činnosť len občan ČSFR na základe registrácie na Obvodnom úrade mesta Žiliny – oddelenie živnostenské (podľa zákona č.105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov) a vydaného súhlasu oprávnenej banky.

čl. 5

Kontrolná činnosť

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním všeobecne záväzného nariadenia mesta vykonávajú orgány štátnej správy, mestská polícia, policajný zbor, OHS, poslanci mestského zastupiteľstva, MsÚ – oddelenie podnikateľskej činnosti.

čl. 6

Záverečné ustanovenie

	Akékoľvek porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č.372/1990 Zb., ak nepôjde o trestný čin.

Voči porušovateľom sa za predaj mimo miest určených primátorom mesta uplatňujú sankcie podľa zákona č.130/1990 Zb. o niektorých opatreniach súvisiacich s vydaním zákona o súkromnom podnikaní občanov.
	Za porušovanie § 43 devízového zákona č.528/1990 Zb. možno v rámci priestupkového konania uložiť sankciu až do výšky 50 000 Kčs a prepadnutie vecí.


čl. 7

Ruší sa nariadenie MsNV č. C – 504/1990 zo dňa 12.10.1990.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15.7.1991

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

