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Uznesením č.
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VZN nadobúda účinnosť dňom:

Ing. Jozef Šamaj
starosta obce

Dodatkom č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach predaja
tovaru a služieb na príležitostnom trhu a ambulantnom predaji sa mení
VZN a Dodatok č. 1 nasledovne:
platia nové ustanovenia v zmysle 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 v z znení
neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice,
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, § 5 ods. 2 a 3 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Nové znenie článkov 1, 2, 8 a 10 v § 4 - URČENIE MIESTA PREDAJA
Článok 1

-

Na území Obce Dulov sa zriaďuje nasledovné miesto pre príležitostný trh:
pozemok č. KN C 1 - priestor pri KD,
priestor v zasadačke OÚ a sále KD.
Článok 2

-

Na území Obce Dulov sa zriaďujú nasledovné miesta pre ambulantný predaj:
pozemok č. KN C 1 - priestor pred KD,
priestor v zasadačke OÚ a sále KD,
pozemok č. KN C 567/3 len pred rodinným domom č. 220 na ambulantný predaj mäsa
a mäsových výrobkov z pojazdnej predajne.
Článok 8
ÚDAJE O DŇOCH PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU
A AMBULANTNÉHO PREDAJA

Čas predaja na príležitostnom trhu a ambulantnom predaji v obci Dulov je:
- streda: od 8.00 hodiny do 17.00 hodiny,
- štvrtok: od 8.00 hodiny do 15.30 hodiny,
- v iné dni, vo výnimočných prípadoch, čas predaja určí starosta obce.
Článok 10
SPôSOB URČENIA NÁJOMNÉHO ZA PREDAJNÉ ZARIADENIE ALEBO ZA
PRENAJATÚ PLOCHU
PRI PRÍLEŽITOSTNOM ALEBO AMBULNATNOM PREDAJI
1. Za priestor na pozemku č. KN C 1 a KN C 567/3 sa stanovuje daň za užívanie
verejného priestranstva, ktorej výšku určuje VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Za priestor v zasadačke OÚ a sále KD sa určuje nájomné v zmysle Cenníka za
krátkodobý prenájom viacúčelovej budove v obci Dulov.
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3. Za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase je stanovená úhrada v zmysle Uznesenia
obecného zastupiteľstva.
4. Doklad o úhrade je predávajúci povinný uschovať po celú dobu predaja a na
požiadanie ho predložiť kontrolným orgánom.
5. Doklad o zaplatení je neprenosný na inú osobu a platí len na obdobie, na ktoré bol
vydaný.

V § 6 Článku 1 - Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
s príležitostným trhom a ambulantným predajom a poskytovaním služieb
v obci Dulov, sa vkladá sa nový bod 1.
1. Požiadať obec Dulov o vydanie „Povolenie na zriadenie trhového miesta...“
a predávať len s „Povolením na zriadenie trhového miesta...“

a pôvodný bod 1. sa prečísluje na 1a.
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