Všeobecne záväzné nariadenie obce Brodzany
č. 6/2012
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach
Obecné zastupiteľstvo v Brodzanoch v zmysle § 4 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. NR SR č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva toto VZN:
Čl. I.
Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
povinnosti právnických a fyzických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.
Čl. II.
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
l. Ambulantný predaj
2. Predaj v pojazdných predajniach
3. Trhové miesto
ČI. III.
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
Obec Brodzany vydáva povolenie:
1./ na zriadenie trhového miesta: verejné priestranstvo pred kostolom a Starou školou
2./ na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
Čl. IV.
V obci Brodzany na trhových miestach je povolené predávať výrobky a poskytovať služby v nasledovnom
rozsahu:
a/ predaj prostredníctvom pojazdných predajní,
b/ predaj tovaru na prenosných zariadeniach,
c/ poskytovanie služieb: brúsenie nožov, nožníc, oprava dáždnikov a iné
d/ predaj vlastných text. výrobkov medzi občanmi
e/ predaj vlastných poľnohospodárskych produktov
Čl. V.
Trhové dni:
Obec Brodzany určuje na trhovom mieste /pred kostolom a v Starej škole/ za trhové dni: pracovné dni v týždni
Čl. VI.
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach:
a/ označiť predajné zariadenie názvom firmy a presnou adresou
b/ používať elektronické pokladne
c/ predajné miesto zanechať čisté
d/ označiť tovar a služby cenami
e/ viesť inšpekčnú knihu
Čl. VII.
Obecné zastupiteľstvo v Brodzanoch sa na tomto VZN uznieslo 15. 8. 2012.
Toto VZN nadobúda účinnosť 1. 9. 2012.
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