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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci  Smolenice dňa 19.01.2006 
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Smolenice dňa 31.03.2006 
VZN  nadobúda účinnos  dňa: 15.04.2006 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice na základe ustanovenia § 4 ods. 3 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na 

základe zákona č. 178/1990 Zb. o podmienkach predaja a poskytovania služieb na 
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ zákon o trhových 

miestach“) v nadväznosti na ustanovenie § 21 ods. 4 zákona NR SR č. 634/1992 Z.z. 
o ochrane spotrebiteľov v znení neskorších právnych predpisov  v y d á v a   pre 

územie obce Smolenice toto   

 

                                      všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2006   
           
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových  miestach na území obce               
                                                      Smolenice  
 

PRVÁ ČAS   
Úvodné ustanovenia 

 

Článok  1 
Účel nariadenia 

 
 

Toto nariadenie upravuje podmienky  predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach  na území obce Smolenice. 

 

 

Článok 2 
                                                         Základné pojmy 
 

 

Na účely tohto VZN sa rozumie: 
(1) Trhovým miestom – trhovisko, príležitostný trh a ambulantný predaj. 

a) trhovisko – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvalo vyhradené na 
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb, 

b) príležitostný trh – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 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 občanmi medzi sebou, 
c) ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na 

prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj 

na verejnom priestranstve pred prevádzkárňou, za stánok s dočasným stanovišťom  
a za prenosné predajné  zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého 
zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,   

(2) Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj priestranstvo  alebo nebytový  
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priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, 

ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj. 

 

 

DRUHÁ ČAS  

 Základné ustanovenia 
 

Článok 3 
 Určenie trhových miest 

 

(1) Trhoviskom v obci Smolenice je určené : 
      priestranstvo okolo  Kultúrneho domu Smolenice, ul. SNP 87 

      vyhradené interiérové priestory  KD Smolenice – vestibul, sála, sobášna miestnosť 

      vyhradené interiérové priestory Požiarnej zbrojnice, ul. SNP 52 

(2) Príležitostný trh : 
       priestranstvo okolo  Kultúrneho domu Smolenice, ul. SNP 87  

(3) Ambulantný predaj : 

-     priestranstvo okolo Kultúrneho domu Smolenice, ul. SNP 87 

 

Čl. 4 
Údaje o trhových dňoch a predajný čas 

 
(1) Trhové dni a predajný čas pre príležitostné trhy: 
      Veľkonočný trh: 10 dní pred Veľkou nocou, okrem soboty a nedele, 

      Letný trh: Tradičný smolenický jarmok – podmienky sú upravené príslušným 
VZN  

      Vianočný trh: 10  dní pred Vianocami, okrem soboty a nedele  
      Predajný čas od 8,00- 18,00 hod. 

(2)  Trhové dni a predajný čas pre trhovisko:  každú stredu v čase od 8,00 – 18,00 

hod.  

(3)  Ambulantný  predaj: každý deň, okrem nedele, v čase od 7,00-18,00 hod.  

(4)   Vo výnimočných prípadoch  predajné dni môže obmedziť, alebo rozšíriť   
starostka   

       obce.    

 
Čl. 5 

            Správa trhoviska, ambulantného predaja  a ostatných trhových miest 
 
(1) Správu  trhoviska, ambulantného  predaja a ostatných trhových miest,  ktoré sú vo 

vlastníctve obce, vykonáva    Obec Smolenice so sídlom na ulici SNP 52, 

Smolenice.  Túto správu môže obec zveriť právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá 

má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, príležitostného trhu /ďalej len 
správcu trhoviska/. 

      Ak je trhovým  miestom priestranstvo  alebo nebytový priestor, ktorý nie je   

      prevádzkárňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom ho  

      prenajme na ambulantný predaj, za správcu trhového miesta sa považuje ich  
      prenajímateľ.   
(2) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste vydáva Obec Smolenice. 
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(3) Správca trhoviska a príležitostného trhu je povinný vypracovať trhový poriadok, 
ktorý obec po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením. 

(4) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať 
všeobecným, technickým  a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných 
predpisov. 

(6)  Správcom príležitostného trhu je Obec Smolenice. 
 
 
 
 

Článok  6 

Oprávnenie na predaj 
 

(1) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb  
       na trhovom mieste vydáva Obec Smolenice. 

(2)  Na trhových miestach môžu predávať výrobky a poskytovať služby: 
a) osoby staršie ako 18 rokov, 
b) fyzické osoby  a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení a ostatné organizácie 

oprávnené vykonávať obchodnú činnosť v zmysle zákona č. 513/1991 zb. 
obchodný zákonník, 

c) osoby, u ktorých sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie alebo zápis do 
obchodného  

       registra, v prípade predaja poľnohospodárskych výrobkov z  vlastnej rastlinnej  

      a  živočíšnej produkcie, lesných plodov, ovocia, zeleniny, zemiakov, zeleninových  
      a kvetinových sadeníc, kvetov, stromčekov a okrasných kríkov a to:  

- samostatne hospodáriaci roľníci / na základe Osvedčenia SHR vydaného 
v zmysle § 12 písm. a až písm. e zákona č. 219/1991 Zb. o súkromnom 

podnikaní občanov 

- drobnochovatelia a pestovatelia, ktorí spôsob nadobudnutia tovaru preukazujú 

potvrdením príslušného mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy, 

resp. záhrady alebo platným preukazom člena záhradkárskeho alebo 

chovateľského zväzu. 
d) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle 

zákona č. 383/1997 Z.z. autorský zákon a výrobcovia po domácky vyrobených 

alebo spracovaných drobných výrobkov z dreva, prútia, bavlny, peria, kvetov, 

čečiny, škrupín z vajec, kovu, ktorých výroba nepodlieha živnostenskému 
konaniu. 

e) občania  predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve  medzi 
sebou. 

(3)  Na trhových miestach nesmú predávať cudzí štátny príslušníci bez oprávnenia na  

      podnikanie. 

(4) V prípade predaj ihličnatých stromčekov, čečiny, lesných šišiek a lesných plodov 

vrátane húb, je predávajúci povinný predložiť potvrdenie o súhlase k ich odberu 

od príslušného vlastníka, alebo správcu pozemku. 
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Článok  7     
  Sortiment a obmedzenie predaja 

 

(1) Na trhový predaj možno ponúknuť nasledujúci tovar bez obmedzujúcich 
podmienok : 

a)  ovocie a zelenina – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle 
platných 

predpisov, 

b)  poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí / kvety, priesady, 
ozdobné kry, semená a pod. /, 

c)  sezónne, úžitkové a ozdobné predmety,      

d) všeobecne známe liečivé rastliny (napr. lipový kvet, podbeľ, atď.) možno 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, 
e) trhové konzumné ryby možno ponúkať len vo zvlášť vyhradenom priestore. 
(2) Na trhových miestach sa môžu predávať potravinárske výrobky, ktoré nie sú 

      v rozpore s týmto VZN a článkom pre príslušný príležitostný trh v zmysle 

platných   

      zákonných ustanovení, na základe rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia 

a orgánov  

      potravinového dozoru. 

(3) Tovar, pri predaji ktorého sa vyžaduje osvedčenie – atest: všetky spotrebné  
výrobky,  

      najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby,  

     elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, 

papierenské 

     výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky. 
(4)Obmedzenia podľa ods. 3 sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené  
     s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh. 

 

 

Článok 8 
Zákaz predaja 

 

(1) Na trhových miestach je zakázané predávať : 
a)   zbrane a strelivo,       

b)   výbušniny a pyrotechnické výrobky, 

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,  
d) tabak a tabakové výrobky, 

e)   lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, 
f)    tabak a tabakové výrobky, 

g)   jedy, omamné a psychotropné látky,    

h)  lieky, 

i)  automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
j) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy , 
k)   živé zvieratá s výnimkou konzumných rýb, 

l) chránené druhy rastlín, 
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m)  tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie  spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa 

nepreukáže legálny spôsob nadobudnutia, 
(2) Zákaz predaj živých zvierat sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia 

a zvody  

       zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov. 
 

 

 
 
 

Článok 9 
Druhy poskytovaných služieb 

 
Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby: 
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie v zmysle 

príslušných zákonných ustanovení, 
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 

c) oprava dáždnikov 

d) oprava a čistenie obuvi, 
e) kľúčové služby, 
f) zberňa šatstva a bielizne, čistenie peria v zmysle príslušných zákonných 

ustanovení, 

g) masážne služby v zmysle príslušných zákonných ustanovení, 
h) fotografické, video a reprografické služby, 
i) brašnárske služby.  
 

 

Článok  10 
Podmienky predaja 

 

(1) Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhových miestach sú povinné 

dodržiavať       
      hygienické a veterinárne predpisy, nariadenia v oblasti obchodu, cien, poplatkov 

a  

     daní, povinnosti  určené týmto nariadením a ostatné povinnosti ustanovené   

     všeobecne záväznými predpismi.  

(2) Tovar ponúkaný na predaj musí  mať predpísanú alebo schválenú akosť, pokiaľ 
je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných predpisov, alebo v akosti 

predávajúcim uvádzanej. 

(3) Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých 

častí, ovocie musí byť akostne roztriedené a počas predaja uložené v debnách, 
košoch príp. vyložené pre zákazníka na dostupnom mieste. 

(4) Ak sa kontrolou zistí, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám 
stanovených    

        všeobecne záväznými predpismi, kontrolný orgán : 

        a) zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu  
        zdravotnej  nezávadnosti a akosti ako i peňažnú sankciu podľa platných 
predpisov, 

        b) upozorní na túto skutočnosť správcu príležitostného trhu a príslušný orgán, u    
        ktorého je predávajúci registrovaný. 
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(5) Obec Smolenice, orgány veterinárneho a zdravotného dozoru, Slovenská 

obchodná   

   inšpekcia, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia môžu 
obmedziť   
  alebo zakázať predaj niektorých tovarov vzhľadom na  podmienky predaja, akosť 
a    

        nákazovú situáciu. 

(6) Všetky fyzické a právnické osoby, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Vyhlášky  
MF  

      SR č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektrickou registračnou  
      pokladnicou,  sú povinné pri predaji tovaru  a služieb používať elektronické  
      registračné  pokladne na vedenie  evidencie tržieb. 
(7)  Všetky fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste na ktoré sa  

         vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov  (§30 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. 
v  

         znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR č. 133/1994 Z.z. o inšpekčných  
         knihách a zákona NR SR č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku SR), sú povinné 
viesť  
         autorizovanú inšpekčnú knihu. 

(8) Podmienkou predaja  pre fyzické osoby a podnikajúce osoby na trhovisku je 

prenájom stolov alebo trhového miesta. 

 

 

 

Článok  11 
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 
(1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

a)  označiť svoje predajné miesto podľa osobitných predpisov, 
b)  dodržiavať  trhový poriadok, 
c)  používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,   
d)  udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení  
      predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané, 

e)  zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 
f)   viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov, 
g)  vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim  
      spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia, 
h)  mať pri sebe právoplatné rozhodnutie Obce Smolenice oprávňujúce k predaju, 
i) predávať len na určenom predajnom mieste. 
(2)  Predávajúci na trhovom mieste je povinný  správcovi a orgánu dozoru predložiť: 
(a) právoplatné rozhodnutie Obce Smolenice  oprávňujúce na  predaj, 
(b) doklad o oprávnení na podnikanie, 

(c) preukaz totožnosti, 
(d) povolenie na užívanie predajného zariadenia alebo  doklad o zaplatení nájomného 

za  

       predajné zariadenie alebo predajnú plochu,  

(e) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia,  ak to 
vyžaduje  
charakter predávaného  tovaru a poskytovaných služieb, 

(f) pri predaji húb doklad o ich znalosti, 



                                                                                    7 

 

(g) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu, 
(h) doklad o nadobudnutí tovaru, 

(i) autorizovanú inšpekčnú knihu. 
(3) Osoba, oprávnená predávať rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej 

pestovateľskej  
      alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny na trhových miestach, je povinná  
      predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného  

      tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako  

      vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí  

     predávaných lesných plodín. 

 
 
 
 
 
 

 Článok   12 
Ceny tovaru 

 

Ceny tovarov na trhovisku  a príležitostných trhoch sú tvorené dohodou medzi 
kupujúcim a predávajúcim v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách  v znení 

neskorších predpisov. 
 

Článok 13 
Ambulantný predaj na území obce Smolenice  

 
 

(1) Ambulantný predaj mimo obecného trhoviska a povolených  trhových miest  

je  zakázaný, platí zákaz predaja na voľných priestranstvách pre všetky fyzické  
a právnické osoby s výnimkou predaja povoleného obcou Smolenice . 

(2) Ambulantný predaj pred prevádzkarňou a vo dvorných častiach objektov, na 
verejných priestranstvách, resp. priestranstvách vo vlastníctve fyzických 

a právnických osôb,  je zakázaný, s výnimkou predaja povoleného obcou 

Smolenice.  Vlastníctvo nehnuteľností ( domu alebo pozemku) neoprávňuje  

príslušného vlastníka k povoleniu ambulantného predaja. 

(3) Daň, výška dane a platenie dane za užívanie verejného priestranstva na 
zriadenom trhovom mieste na území obce Smolenice sa riadi ustanoveniami  

príslušného VZN o miestnych daniach. 

(4) Na  všetky trhové miesta s ambulantným predajom sa  vzťahujú povinnosti 
a ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia  a príslušných osobitných 
predpisov. 

(5) V prípade súhlasného stanoviska Obce Smolenice k vykonávaniu 

ambulantného predaja, na území  mesta sa môžu predávať: 
a) knihy, denná a periodická tlač, 
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky, 

c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, bez predaja 
alkoholických nápojov všetkých druhov, vrátane piva v zmysle príslušných 
zákonných ustanovení, 

d) balená a nebalená zmrzlina v zmysle príslušných  hygienických noriem 
a zákonných ustanovení, 
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e) ovocie a zelenina, 

f) živé kvetiny, 
g) žreby  okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií  v zmysle príslušných 

zákonných ustanovení, 

(6) V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa 
osobitných predpisov a príslušných zákonných ustanovení, s obmedzením 

sortimentu predaj príslušného pre ambulantný predaj v zmysle tohto 

všeobecne záväzného nariadenia a zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení 

neskorších predpisov. 
(7)  Obec Smolenice týmto všeobecne záväzným nariadením zriaďuje dočasné 

stanovištia na vykonávanie ambulantného predaja poľnohospodárskych 
prebytkov (ovocia a zeleniny, priesady, kvety) z vlastného pozemku alebo 

záhrady, ktoré sa môžu predávať na základe vydaného potvrdenia príslušného  
mestského, alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy, resp. záhrady a na 

základe povolenia k predaju vydaného Obcou Smolenice, v Smoleniciach: 

ul. SNP pred KD Smolenice, parkovisko za KD Smolenice. 

(8) Každý predávajúci  je povinný sa na požiadanie kontrolného orgánu preukázať  
platnými príslušnými dokladmi. 

(9) Rozhodnutia  na predaj na trhových miestach na území na území obce 

Smolenice  

      sa vydávajú na 1 (jeden) kalendárny rok. 

 

   

      
TRETIA ČAS  

 
                                                       Spoločné  ustanovenia  

 
 

Článok   14 
 Kontrolná činnos  

 
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním  ustanovení tohto VZN na území obce 
Smolenice vykonávajú kontrolné orgány, ktorými sú:   

a) starostka obce, 

b) Obec Smolenice – poverení zamestnanci, 

c)   príslušníci polície 

c) poslanci Obecného zastupiteľstva obce Smolenice v rozsahu svojich právomocí  

      daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších. 
(2)  Každý predávajúci je povinný sa na požiadanie kontrolných orgánov preukázať   
       príslušnými platnými dokladmi.         
(4) Kontrolné orgány  môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhových  miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia     

zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje 

služby na trhovom mieste. 
 

   

 

 



                                                                                    9 

 

ŠTVRTÁ  ČAS  
 

Článok  15 
Priestupky a sankčné opatrenia 

 

(1) Priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov sa dopustí ten, kto: 

a) vykonáva trhový predaj mimo určených trhových miest, 
b) nepredloží kontrolným orgánom právoplatné rozhodnutie Obce Smolenice, 

oprávňujúce na predaj, 
c) poruší, resp. nedodrží niektorú povinnosť, vyplývajúcu z čl. 6 Oprávnenie na 

predaj, 

d) poruší, resp. nedodrží niektorú povinnosť,  vyplývajúcu z čl. 7 sortiment  
a obmedzenie predaja,  

e) poruší zákaz vyplývajúci z ustanovení čl. 8 Zákaz predaja, 
f) poruší, resp. nedodrží niektorú povinnosť, vyplývajúcu z čl. 10 Podmienky 

predaja, 

g) poruší, resp. nedodrží niektorú povinnosť, vyplývajúcu z čl. 11 Povinnosti 
predávajúcich na trhových miestach, 

h) poruší, resp. nedodrží niektorú povinnosť, vyplývajúcu z čl. 13 Ambulantný 
predaj na území obce Smolenice 

(2)  Príslušníci polície  a poverení zamestnanci obecného úradu sú oprávnení za 

priestupky podľa ods. 1  uložiť pokutu v blokovom konaní v zmysle zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

(3) Pri  zistení  závažného alebo opakovaného porušenia  tohto  VZN môže starostka  

obce  uložiť  právnickej osobe  alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 
pokutu  do výšky  200 000,- Sk   podľa § 13 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.      

(4) Starostka obce  môže uložiť právnickej osobe  alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie pokutu  do výšky  500 000,- Sk podľa ustanovenia  § 12 ods.  2 zákona 
č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov: 

a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá  zriadila trhové miesto bez 

povolenia obce alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností správcu 
trhoviska podľa § 5 ods. 1 a 3 zákona č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, 

b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá  predáva na trhovom mieste 

výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú obcou určené na predaj, 
c) fyzickej osobe alebo právnickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne 

výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo 
lesné plodiny, ak nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z.z. 

v znení neskorších predpisov. 
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PIATA ČAS  

 
Článok  16 

Zrušovacie ustanovenia a účinnos  
 

  
(1)  Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť  VZN č. 3/1998 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
a dodatkov č.1 a č. 2/1998. 
 (2) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach dňa 
30.03.2006. 

 (3) Zmeny a doplnky tohto  VZN  schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 
v Smoleniciach    

      (4) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:   15.04.2006 

 

      V Smoleniciach  dňa  31.03.2006   
 

                                                                                          Pavlína Hornáčková 

                                                                                                starostka obce              
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