MESTO GELNICA
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 83/2014, Doplnok č. 4
Mestské zastupiteľstvo v Gelnici podľa § 6, §11 ods. 4 písm. g/ a § 4 odsek 3, písm. i/ zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 68 Ústavy SR v platnom znení a
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 (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov

vydáva tento Doplnok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 83/2014
TRHOVÝ PORIADOK
Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Gelnica č.83/2014 sa mení a dopĺňa takto:
1. § 5 - Určenie nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu, bod 2, písm. a) znie:
(2) Na príležitostné trhy sa stanovuje nasledovné nájomné za prenajatú plochu, poplatky:
a/ Gelnický jarmok:
p.č.
1.
2.
3.
4.

Sortiment
Stánok s bežným sortimentom
Stánok s občerstvením (jedlo, alko, nealko)
Posedenie pri stánku s občerstvením
Stánok- malovýrobcovia, samopestovatelia

Sadzba:

€/m2/ deň
5,00
10,00
0,50
Polovičná sadzba
zo sadzby pod p. č. 1

5.

Stánok s predvádzaním ľudového remesla, s predajom remeselných
výrobkov; malovýrobcovia a samopestovatelia s trvalým pobytom v meste
bezplatne
Gelnica
Lunaparky, kolotoče (od štvrtka do nedele): 200 €; iné atrakcie: 40 €.
Poplatok za pripojenie na el. prípojku a vodu – zabezpečujeme len pre stánky s občerstvením: 10 €/deň
Poplatok za umiestnenie auta pri stánku – len pre stánky s občerstvením:
5 €/deň
Prenájom dreveného stánku mesta – len v prípade, že nie je obsadený
remeselníkmi, malovýrobcami a samopestovateľmi
5 €/deň
3. § 7 Trhové dni, predajný a prevádzkový čas:
- bod (1), písm. b/, odsek bc/ znie:
(1) Mesto Gelnica stanovuje nasledovné trhové dni a predajný, prevádzkový čas na trhových miestach
v meste:
bc/ Trhy s tématickým zameraním – presné dátumy - sa určia individuálne každý rok uznesením MsZ.
Doba trvania je 1 deň, predajná doba od 8.00 hod. do 15.00 hod.

MESTO GELNICA
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 83/2014, Doplnok č. 4

Čl. 2
1. Ostatné ustanovenia VZN č. 83/2014 Trhový poriadok ostávajú bez zmeny.
2. Tento Doplnok č. 4 k VZN mesta č. 83/2014 trhový poriadok bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Gelnici č. ……………zo dňa …….. 2019 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli.
V Gelnici .............2019

Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta
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