Mesto Kežmarok
Všeobecne záväzné nariadenie o podnikaní na území
mesta KEŽMAROK
č. 3/1995
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok podľa § 4 odst. 3 písm. d), g), h) a
§ 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov,
sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky
podnikania na území mesta, okrem predaja na trhovisku a ambulantného predaja,
ako aj kontrolu nad ich dodržiavaním.
2. Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
3. Podnikateľom sa podľa tohto nariadenia rozumie:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného, než živnostenského oprávnenia podľa
osobytných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohosppodársku výrobu a je zapísaná do
evidencie podľa osobitného predpisu.
Čl. 2
Súhlas s podnikaním v priestoroch na území mesta
1. Každý podnikateľ pred zriadením prevádzkarne resp. priestorov kde bude
vykonávať podnikateľskú činnosť požiada mestský úrad o súhlas s podnikaním v
priestoroch na území mesta.
2. V žiadosti uvedie obchodné meno, predmet podnikania a požadovanú prevádzkovú
dobu:
3. K žiadosti podnikateľ pripojí:
a) oprávnenie k podnikaniu,
b) stanovisko stavebného úradu k užívaniu stavby /kolaudačné rozhodnutie,
stanovisko ku zmene užívania stavby/.

4. Podnikateľ môže súčasne požiadať súhlas na viac priestorov resp. prevádzkárni.
5. Súhlas sa vydáva vo forme rozhodnutia mesta.
6. Mesto môže odmietnuť súhlas len zo závažných dôvodov a to:
- v prípade, že priestory na podnikanie sa nebudú využívať v súlade s územným
plánom a s plánom využitia jednotlivých zón mesta,
- v prípade, že druh podnikania by mohol ovplyvniť morálne a mravné hodnoty
hlavne maloletých /umiestnenie takýchto zariadení v blízkosti škôl, cirkevných
objektov a podobne/.
Čl. 3
Ukončenie, prerušenie, a zmena predmetu podnikania
1. Ukončenie podnikania v priestoroch na území mesta, resp. prerušenie činnosti na
viac ako týždeò, je podnikateľ povinný vopred oznámiť mestskému úradu.
2. Zmenu predmetu podnikania resp. zmenu sortimentu u obchodných činností
povoľuje mesto na základe žiadosti podnikateľa rozhodnutím.
Čl. 4
Prevádzková doba podnikateľských činností
1. V záujme ekonomického rozvoja, plynulého zásobovania mesta, ako aj za účelom
zabezpečenia kvalitného chodu služieb, mesto stanoví v rozhodnutí, u tých
podnikateľských činností, ktorých charakter vyžaduje prevádzkovú dobu.
2. Pri povoľovaní prevádzkovej doby mestský úrad prihliada na to, aby nebolo
podnikateľskou činnosťou narúšané životné prostredie.
3. Akákoľvek zmena prevádzkovej doby je možná len so súhlasom mesta a to
formou nového rozhodnutia.
Čl. 5
Povinnosti podnikateľa
1. Podnikateľ je povinný priestory určené na podnikanie označiť obchodným menom
a prevádzkovou dobou. Ďalej je povinný zabezpečiť, aby podnikateľskou činnosťou
sa nerušil nočný kľud., verejný poriadok, je povinný tiež udržiavať čistotu, chrániť
životné prostredie, vonkajší vzhľad priestorov upraviť podľa požiadaviek mesta.
2. Povinnosťou podnikateľa je umožniť kontrolným orgánom mesta kontrolu
priestorov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou, preukázať sa príslušným
súhlasom mesta.

Čl. 6
Sankcie
1. Kontrolný orgán mesta pri prvom zistení porušenia nariadenia upozorní
podnikateľa
resp. zodpovednú osobu a poučí o náprave. Túto skutočnosť zapíše do záznamu,
prípadne vyznačí v knihe kontról na mestskom úrade.
2. Za nedodržanie tohto nariadenia môže mesto uložiť právnickej osobe pokutu do
výšky 100 000,- Sk (3319,39 EUR). Pri ukladaní sa postupuje podľa všeobecných
predpisov o
správnom konaní /zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní/.
3. Uloženie pokuty fyzickej osobe bude riešené priestupkovým konaním / zákon
372/90 Zb. o priestupkoch, v znení zmien a doplnkov/.
4. Pri opätovnom porušovaní nariadenia, mesto môže zrušiť súhlas k podnikaniu
v priestoroch na území mesta.
Čl. 7
Kontrola dodržiavania nariadenia
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
- pracovníci mestského úradu, ktorí sa pri kontrole preukazujú preukazom kontrolóra
mesta,
- príslušníci mestskej polície.
2. V prípade zistenia porušenia tohto nariadenia, kontrolný orgán spíše o zistených
nedostatkoch záznam.
Čl. 8
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Podnikateľské subjekty, ktoré doteraz nepožiadali o súhlas k začatiu podnikateľskej
činnosti, resp. o súhlas s umiestnením prevádzkárne, ani neoznámili mestskému
úradu začatie podnikateľskej činnosti, sú povinní tak urobiť do šiestich mesiacov
od
účinnosti tohto nariadenia.
2. Mestský úrad v Kežmarku vydá rozhodnutie tým podnikateľom, ktorí oznámili
mestskému úradu začatie podnikateľskej činnosti v zmysle nariadenia č. 8/1994 do
šiestich mesiacov od účinnosti tohto nariadenia. Správny poplatok sa v tomto
prípade neplatí.

3. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti podnikateľov podľa osobitných
predpisov.
Čl. 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie č. 8/1994.
Čl. 10
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. 10. 1995.

V Kežmarku 26. septembra 1995

Ing. František G r o h o l a
primátor mesta
Pri prevode SKK na EUR bol použitý konverzný kurz 30,1260 SKK/1 EUR.

