
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Devín
č. 4/2008 zo dňa 16.12.2008, 

ktorým sa mení  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1998 zo dňa 29.06.1998,
ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v Mestskej časti Bratislava - Devín

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín podľa  § 15 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,  § 6 ods. 
1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a § 3 ods. 3 zákona 
č. 178/ 1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Devín  č. 3/1998 zo dňa 29.06.1998, ktorým 
sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti 
Bratislava – Devín sa mení a dopĺňa takto:

1.  V § 9 ods. 1 znie:

„Za porušenie tohto nariadenia môže Mestská časť Bratislava – Devín uložiť fyzickej alebo právnickej 
osobe pokutu podľa osobitného predpisu.1)“

2.  V § 9 sa ods. 2 vypúšťa.

3.  Doterajšie ods. 3 až 5 sa označujú ako ods. 2 až 4. 

4.  Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
) § 12 ods. 2 zák. č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a    o  
    zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
             

Čl. 2

1.  Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Devín č. 4/2008 bolo schválené Miestnym 
      zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Devín dňa 16.12.2008 uznesením č. 151/2008.
2.   Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009. 

  
                                                                                             Ing. Ľubica Kolková
                                                                            starostka Mestskej časti Bratislava - Devín


