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Dodatok č. 1  
k Všeobecne záväznému nariadeniu 

o podmienkach predaja tovaru a služieb na príležitostnom trhu  

a ambulantnom predaji 
 

§ 4 URČENIE MIESTA PREDAJA , Článok 1 a Článok 2 sa mení na nasledovne: 
Článok 1 

 
 Na území Obce Dulov sa zriaďuje nasledovné miesto pre príležitostný trh: 

- priestor pred KD, priestor v zasadačke OÚ a sále KD, 
- priestor pred prevádzkami č. domu 22 a  288. 

 
Článok 2 

 
 Na území Obce Dulov sa zriaďujú nasledovné miesta pre ambulantný predaj: 

- priestor pred KD, priestor v zasadačke OÚ, 
- priestor pred prevádzkami č. domu 22 a 288.  

 
 
Nové znenie Článku 6: 

Článok 6 
 

 Na príležitostnom trhu a ambulantnom predaji sa na území Obce Dulov zakazuje 
predávať: 

- zbrane, strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky, 
- jedy, omamné a psychotropné látky a lieky, 
- huby čerstvé aj sušené, 
- tabak a tabakové výrobky, 
- lieh, destiláty, sudové víno a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, 
- tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť.  

 
Článok 9 zaniká 
 
Nové znenie Článku 10: 

Článok 10 
SPôSOB URČENIA NÁJOMNÉHO  ZA PRENAJATÚ PLOCHU 
 PRI PRÍLEŽITOSTNOM ALEBO AMBULANTNOM PREDAJI 

 
1. Za priestor pred KD a priestor pred prevádzkou EMER č. 288 sa stanovuje Daň za 

užívanie verejného priestranstva v zmysle samostatného VZN. 
2. Za priestor v zasadačke OÚ a sále KD sa určuje nájomné v zmysle Cenníka za 

krátkodobý prenájom viacúčelovej budovy v Obci Dulov.  
3. Za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase je stanovená úhrada 1,65 €. 
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.  
 
          
 


