
Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 1/97 

 
zo dňa 09. 06. 1997 o oznamovacej povinnosti právnických 
a fyzických osôb, vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na území 
Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 
 

§ 1 
 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 
v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a/ a § 21 zákona č. 401/1990 Zb. 
o Meste Košice a v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d/ zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a doplnkov, 
ukladá oznamovaciu povinnosť právnickým a fyzickým osobám, 
vykonávajúcim podnikateľskú činnosť na území Mestskej časti Košice – 
Košická Nová Ves. 

 
2. Právnické a fyzické osoby môžu na území mestskej časti vykonávať 

podnikateľskú činnosť podľa toho nariadenia len v rozsahu a v súlade so 
záväzným stanoviskom starostu mestskej časti. 

 

§ 2 
 

Oznamovacia povinnosť právnických a fyzických osôb 
 

1. Právnická osoba alebo jej časť, ktorá sa chce umiestniť v Mestskej časti 
Košice – Košická Nová Ves, je povinná bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 15 dní pred predpokladaným dňom umiestnenia, vyžiadať si 
od starostu mestskej časti písomný súhlas k začatiu podnikateľskej 
činnosti, na umiestnenie prevádzok, skladov, dielní, prípadne iných 
priestorov slúžiacich na podnikateľskú činnosť. V prípade uskutočňovania 
podnikateľskej činnosti v prenajatých priestoroch je povinná požiadať aj 
o vydanie predchádzajúceho súhlasu starostu mestskej časti k uzatvoreniu 
nájomnej zmluvy. 

 
2. Fyzická osoba, ktorá sa chce umiestniť v Mestskej časti Košice – Košická 

Nová Ves je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní 
pred predpokladaným dňom umiestnenia vyžiadať si od starostu mestskej  
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časti písomný súhlas k začatiu podnikateľskej činnosti, na umiestnenie 
prevádzok, skladov, dielní, prípadne iných priestorov slúžiacich na 
podnikateľskú činnosť. V prípade uskutočňovania podnikateľskej činnosti 
v prenajatých priestoroch je povinná požiadať aj o vydanie 
predchádzajúceho súhlasu starostu mestskej časti k uzatvoreniu nájomnej 
zmluvy. 

 
3. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce začať vyvíjať v Mestskej 
časti Košice – Košická Nová Ves podnikateľskú činnosť, je povinná 
vyžiadať si od starostu Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 
najneskôr do 15 dní pred plánovaným začatím s podnikateľskou 
činnosťou záväzné stanovisko. 

 
4. Fyzická osoba, právnická osoba alebo jej časť, ktorá ku dňu účinnosti 

tohto nariadenia je už umiestnená na území Mestskej časti Košice – 
Košická Nová Ves alebo na území mestskej časti už podniká, je povinná 
do 15 dní po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia oznámiť túto 
skutočnosť v rozsahu podľa § 3 ods. 1 a 2 tohto nariadenia Miestnemu 
úradu mestskej časti Košice – Košická Nová Ves a predložiť predošlé 
rozhodnutie, resp. súhlasné stanovisko dotknutého orgánu štátnej správy 
k umiestneniu prevádzky na území mestskej časti. 

 
5. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je na území Mestskej časti 

Košice – Košická Nová Ves umiestnená alebo ktorá na území mestskej 
časti podniká, je povinná v prípade zmeny alebo rozšírenia podnikateľskej 
činnosti najneskôr do 15 dní k predpokladanému termínu zmeny alebo 
rozšírenia podnikateľskej činnosti požiadať o stanovisko k zmene alebo 
rozšíreniu starostu mestskej časti. 

 
§ 3 

 

Náležitosti žiadosti o udelenie súhlasu 
 

1. Právnická (fyzická) osoba v písomnej žiadosti uvedie: 
 

a) presný názov právnickej osoby /meno a priezvisko fyzickej osoby/   
sídlo /bydlisko/ PSČ, číslo telefónu 
b) predmet podnikania, v prípade podnikateľskej činnosti v mestskej časti 
predpokladaný rozsah 
c) miesto podnikania 
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d) právny vzťah k nehnuteľnosti, resp. nebytovým priestorom /v prípade 
nájmu predloží overenú kópiu nájomnej zmluvy/ 
e) žiadosť o vydanie súhlasu mestskej časti k uzavretiu nájomnej zmluvy 
– len v prípade prevádzkovania v prenajatých priestoroch 
f) súhlas bezprostredných susedov alebo vlastníkov susedných 
nehnuteľností, ak si to povaha prevádzky vyžaduje 

 
2. Právnická /fyzická/ osoba k písomnej žiadosti ďalej predloží: 

- právnická osoba predloží overenú kópiu zápisu z obchodného registra        
alebo iný doklad, oprávňujúci ju k podnikateľskej činnosti 

- fyzická osoba predloží overenú kópiu živnostenského listu alebo iný 
doklad, oprávňujúci ju k podnikateľskej činnosti 

 

§ 4 
 

Pokuty 
 

1. Ak právnická osoba preruší povinnosť, vyplývajúcu pre ňu z § 2 ods. 1 
tohto všeobecne záväzného nariadenia, môže jej starosta mestskej časti 
uložiť pokutu do výšky 200.000,- Sk. 

 
2. Ak právnická osoba poruší povinnosť, vyplývajúcu pre ňu z § 2 ods. 3 

tohto všeobecne záväzného nariadenia, môže jej starosta mestskej časti 
uložiť pokutu do výšky 100.000,- Sk. 

 
3. Ak fyzická osoba poruší povinnosť, vyplývajúcu pre ňu z ustanovení 

tohto všeobecne záväzného nariadenia, bude sankcionovaná v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 

 

§ 5 
 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na zmenu činnosti, rozšírenie resp. 

ukončenie činnosti umiestnenej fyzickej, právnickej osoby alebo jej časti. 
 
2. Podnikateľskou činnosťou v zmysle tohto nariadenia je trvalá alebo 

dočasná činnosť, vykonávaná podnikateľom vo vlastnom mene a na 
vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. 
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§ 6 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po 
vyvesení na úradnej tabuli. 

 
2. VZN schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva v Košickej Novej 

Vsi dňa 09. 06. 1997. 
 

Zverejnené na úradnej tabuli od 10. 06. 1997 do 24. 06. 1997. 
 
Účinné od 24. 06. 1997.      

 

 
 

 
 
                                                                                              Ing. František Knapík 
  starosta MČ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


