Všeobecne záväzné nariadenie
k zákonu č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v Obci Livinské Opatovce – TRHOVÝ PORIADOK
č.2/2012
Obecné zastupiteľstvo v Livinských Opatovciach podľa § 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súčinnosti so
zákonom číslo 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov
vydáva
tento TRHOVÝ PORIADOK
V Obci Livinské Opatovce nie je zriadené trhovisko ani tržnica.
Obec Livinské Opatovce má vyhradené trhové miesto pre príležitostný a ambulantný
predaj : V zmysle prijatého VZN č. 2/2012 je to:
- plocha pred obecným úradom
- plocha pred miestnym obchodom
- sála kultúrneho domu a zasadačka obecného úradu
Správca trhového miesta:
Zodpovedná osoba:

OBEC Livinské Opatovce

Daniela Hanová, starostka obce

Predávaný tovar, výrobky a poskytovanie služieb:
Rozsah a druh predávaného tovaru, výrobkov a poskytovaných služieb na trhovom
mieste musí zodpovedať zákonu č. 178/1998 Z.z.
Čas predaja na trhovom mieste
Pondelok – piatok 8,00 hod. - 15,00 hod
Sobota 8,00 hod. - 12,00 hod
Prenosné zariadenie Obec nevlastní. Predajca musí použiť vlastné zariadenie.
Povolenie na predaj na trhovom mieste v sobotu je potrebné si vyžiadať vopred
počas úradných hodín
Podmienky predaja:
a)Preukázať sa správcovi trhového miesta všetkými potrebnými dokladmi podľa
§ 11 zákona č.178/1998 Z.z.
-dodržiavať trhový poriadok
-používať elektronickú registračnú pokladnicu /v zmysle platného zákona/
-označiť predávané výrobky cenou,
-viesť autorizovanú inšpekčnú knihu
-mať u seba autorizovanú inšpekčnú knihu ako aj príslušné doklady
o oprávnení na podnikanie, doklad o nadobudnutí tovaru a pod.
b) Dodržiavať čistotu a hygienu počas predaja. Po skončení predaja odstrániť
všetky odpady z miesta trhoviska a príležitostného trhu do odpadových nádob
patriacich obci.
c) Uhradiť obci poplatok za užívanie trhového miesta ako aj poplatok za vyhlásenie
v rozhlase v zmysle platnej vnútornej smernice obce o poplatkoch v obci.

Pri nesplnení podmienok nebude predaj povolený. Pri porušení podmienok môže
Obec uložiť pokutu v zmysle zákona č.178/1998 Z.z.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Livinských Opatovciach dňa 18.5.2012, uznesením č. 8,bod
D,č.2,písm.a

Daniela Hanová
starostka obce

Vyvesené pred schválením dňa

2.5.2012

Zvesené pred schválením dňa

18.5.2012

Schválené dňa:

18.5.2012

Vyvesené po schválení v OcZ dňa

21.5.2012

Zvesené po schválení v OcZ dňa

.........................

