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DOPLNOK č. 1/ k VZN č. 1/2007
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach a verejnom priestranstve v meste Púchov
/ Trhový poriadok/

Doplnok nadobúda platnosť dňom : 12.9.2009
Uznesenie MsZ č.: 58/2009
Kontrola úloh :
Doplnok č. 1 dopĺňa : VZN č. 1/2007
Doplnok vypracoval: Fedorová Mária
Beňová Anna

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá: Mária Fedorová
Dátum vydania: 29.7.2009
Dátum revízie:
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1.ÚČEL VYDANIA NORMY
Mestské zastupiteľstvo mesta Púchov v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva doplnok č. 1 k VZN č. 1/2007
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a verejnom priestranstve v meste Púchov /Trhový poriadok/.
2. ROZSAH PLATNOSTI
Tento doplnok určuje poplatok za užívanie trhového miesta počas akcií
v meste Púchov
- Vítanie jari
- Púchovsky jarmok
- Mikulášsky jarmok.
3. SÚVISIACE DOKUMENTY
- VZN č. 1/2007 Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach a verejnom priestranstve v meste Púchov./Trhový poriadok/.
4. POJMY A SKRATKY
SNR
zák.
Zb.
Z.z.
MsÚ
MsP
MsZ
VZN

- Slovenská národná rada
- zákon
- zbierka
- zbierka zákona
- Mestský úrad
- Mestská polícia
- Mestské zastupiteľstvo
- Všeobecne záväzné nariadenie

5.3. POPLATOK ZA UŽÍVANIE TRHOVÉHO MIESTA
V bode 5.3.1 upraviť text nasledovne:
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Púchovský jarmok, Mikulášsky jarmok:
a/ služby občerstvenia a reštauračné služby spojené
s predajom alkoholických nápojov

35€/deň

b/ predaj občerstvenia bez predaj alkoholických nápojov

10€/deň

c/ predaj výrobkov priemyselného charakteru /textil, obuv,
koža, elektronika a pod./

17€/deň

d/ predaj bižutérie a výrobkov pre deti, hračky, kvety

7€/deň

e/ predaj upomienkových predmetov, kníh, remeselné
výrobky bez predvádzania/

3€/deň

Vítanie jari
a/ služby občerstvenia a reštauračné služby spojené
s predajom alkoholických nápojov

10€/deň

b/ predaj občerstvenia bez predaj alkoholických nápojov

6€/deň

c/ predaj výrobkov priemyselného charakteru /textil, obuv,
koža, elektronika a pod./

6€/deň

d/ predaj bižutérie a výrobkov pre deti, hračky, kvety

3€/deň

e/ predaj upomienkových predmetov, kníh, remeselné
výrobky bez predvádzania/

3€/deň

Predvádzanie remesiel a s tým spojený predaj remeselných výrobkov je oslobodený
od poplatkov.
V prípade sponzorského finančného príspevku v prospech Mesta Púchov na
zabezpečenie akcie v hodnote viac ako 100€ bude fyzickej alebo právnickej osobe
umožnená účasť a prezentácia firmy počas jarmoku zdarma ak jej činnosť, ktorou sa
zaoberá nebude v rozpore s etikou. Propagácia politických strán a hnutí je zakázaná.
Poplatok sa vzťahuje na stánok do 6 m2. V prípade , že stánok má väčšie rozmery
kvalifikuje sa ako dva stánky.

Technicko – zábavná činnosť počas jarmokov
Za každú atrakciu, strelnicu

10€/deň
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Dôvodová správa
Nové poplatky za užívanie trhového miesta sa aktualizujú z dôvodu prechodu
slovenskej koruny na euro.
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