Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 57/2007
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach, ktoré bolo schválené mestským zastupiteľstvom
č. 92/MsZ‐2007 zo dňa 27. 6. 2007
sa mení a dopĺňa nasledovne:









v čl. 3 bod 2 sa text Mestské kultúrne stredisko Sládkovičovo nahrádza textom Technické
služby mesta Sládkovičovo,
v čl. 8 bod 1.1. sa pôvodný text Fučíkovej ulici, číslo parcely 2978/1 a 2958 nahrádza
textom Fučíkovej ulici, číslo parcely 2878/2,
čl. 8 Bod 1.1 písm. a/ sa pôvodný text nahrádza textom „trhovými dňami pre predaj
zeleniny sa stanovujú dni pondelok až sobota v každom týždni roka trhovými dňami pre
ostatný tovar sa stanovujú dni utorok, štvrtok, sobota v každom týždni roka,
v čl. 8 bod 2.1 sa vypúšťa text „a to na základe písomnej žiadosti vedúceho MsKS“,
v čl. 10 sa pôvodná suma 500 000 Sk nahrádza sumou 16 597 €,
prílohu č. 2 k VZN č. 57/2007 „Trhový poriadok č. 2“ podpisuje riaditeľ Technických
služieb Sládkovičovo,
Cenník trhových poplatkov: predajné miesto
1,80 €
Občania mesta predávajúci ovocie a zeleninu
1,00 €
predajné miesto, os. automobil
3,20 €
predajné miesto, nákl. automobil do 3,5 t
5,50 €

Príloha č. 1 „Trhový poriadok č. 1“ k VZN c. 57/2007 zo dňa 27.6.2007 článok I. bod 2 pôvodný
text sa nahrádza textom:
Trhové dni:
pre predaj zeleniny
pondelok–sobota
pre ostatný tovar
utorok, štvrtok, sobota
zimné obdobie – prevádzkový čas
od 7.00 do15.00 hod.
letné obdobie – prevádzkový čas
od 5.30 do 17.00 hod.
Predaj povolený len na vyznačených trhových miesta a trhových stoloch.

Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:

27. 6. 2007
28. 6. 2007

VZN nadobúda účinnosť dňom:
Zvesené z úradnej tabule dňa:
Číslo uznesenia, ktorým bolo VZN schválené:

13. 7. 2007
13. 7. 2007
37/2011

Schválené na rokovaní MsZ Sládkovičovo dňa:

