Doplnok č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 Trhového poriadku
Čl. 1
Účel Doplnku č. 1 Trhového poriadku
Doplnok č.1 Trhového poriadku určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhovom mieste v Oravskej Lesnej počas odpustovej slávnosti v dňoch 28. – 29.
07.2018. v čase od 06:00 až 24:00 hod.
Čl. 2
Vymedzenie trhových miest a správcu
1. Trhové miesta počas odpustovej slávnosti v dňoch 28. – 29. 07.2018 sa vymedzujú
nasledovné podľa prílohy č.1:
- pred obecným úradom a kultúrnym domom na pozemkoch na pozemkoch C PKN
č. 7745/1, 7746, 7747, 7745/5, 7745/6,
- pred domovom dôchodcov C PKN č. 16696/2 a 16696/3
- v areáli ZŠ s MŠ Oravská Lesná na pozemkoch C PKN č. 17117/2, 7765/11
2. Na trhové miesto vydá obec povolenie na základe žiadosti od predávajúceho.
3. Správcom trhoviska je obec Oravská Lesná
Na trhovisku je na predaj výrobkov umiestnených 4 ks predajných krytých stánkov.
Čl. 3
Prenájom predajných zariadení a výška nájomného
1) Predajnú plochu prenajíma pred začiatkom predaja jednotlivých predávajúcich správca
trhoviska po zaplatení trhového poplatku. Platby budú vykonávané zálohovo vopred
do 10. 07. 2018 do 12:00 (platba pripísaná na účet obce Oravská Lesná IBAN: SK07
5600 0000 0041 0316 0005, SWIFT: KOMASK2X, variabilný symbol – číslo
prideleného stánku ). Nájomca je povinný si zaplatenie overiť. Správca vydá písomné
povolenie.
2) Trhové miesto je o rozmeroch v šírke do 3m, od 3 do 6 m, od 6 do 9 m, hlbka stánku
do 3 m podľa možnosti trhoviska.
3) Nájomné za prenájom trhového miesta:
- do 3 m za deň – 20 Eur
od 3 m do 6 m za deň – 50 Eur
od 6 m do 9 m za deň – 80 Eur
- Poplatok za priestor „stály trhový stánok“ – 15,- EUR/deň
4) V prípade neobsadenia miesta sa zálohové platby nevracajú.
Správca o prenajatí predajnej plochy a o uhradení poplatku vydá jednotlivým
predávajúcim účtovný doklad.

Čl. 4
Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na trhovisku je povolené predávať a poskytovať služby:
Zoznam podľa VZN č. 5/2016 Trhového poriadku.
2. Obec si vyhradzuje právo na posúdenie množstva predajných miest s rovnakým
sortimentom.
Čl. 5
Orgány dozoru, sankcie a priestupky
1. Orgány dozoru podľa čl. 9 VZN č. 5/2016 Trhového poriadku
2. Riešenie priestupkov podľa čl. 10 VZN č. 5/2016 Trhového poriadku .

Čl. 11
Záverečné ustanovenia
1. Doplnok č. 1 k VZN č. 5/2016 bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Oravská Lesná.
2. Na doplnku 1 k VZN č. 5/2016 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej dňa
.13. apríla 2018 uznesením č. 24/2018.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
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