MESTO VEĽKÝ MEDER

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VEĽKÝ MEDER
č. 191
KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA VEĽKÝ MEDER
Č. 174 KTORÝM SA UPRAVUJÚ PODMIENKY PREDAJA
VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH
MIESTACH V MESTE VEĽKÝ MEDER

Nadobúda účinnosť dňom 07. 04. 2017

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi, na základe samostatnej pôsobnosti v zmysle
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1
a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ustanovení zákona č 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o trhových miestach“) a zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len „VZN“) č. 191

Článok I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 174, ktorým sa upravujú podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Veľký Meder sa mení
a dopĺňa takto:

Článok II.
Článok 4 – Správa trhoviska, príležitostných trhov a ostatných trhových miest sa v bode 2
mení takto:
(2) Správu mestského trhoviska na ulici Ružová 2136 vykonáva spoločnosť Mestský podnik
bytového hospodárstva, s.r.o., IČO: 34 112 502, so sídlom: M. Corvina 1232/20, 932 01
Veľký Meder zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
821/T (ďalej len správca)

Článok III.
Článok 12 – Trhovisko, trhové dni a prevádzkový čas na trhovisku mesta Veľký Meder sa
mení takto:
(1) Na území mesta Veľký Meder je zriadené trhovisko na ulici Ružová 2136
(2) Trhové dni, predajný a prevádzkový čas trhoviska na ulici Ružová 2136:
Pondelok: zatvorené
Utorok: zatvorené
Streda:
06:00 – 12:00 hod.
Štvrtok: zatvorené
Piatok: zatvorené
Sobota: 06:00 – 12:00 hod.
Nedeľa: zatvorené
Príležitostné trhy sa môžu konať aj v nedeľu.

Článok IV.
Článok 16 – Prechodné a záverečné ustanovenia sa v bode 1 písm. a) mení takto:
a) Trhový poriadok pre mestské trhovisko na ulici Ružová 2136, Veľký Meder
/Príloha č. 1/
Článok V.
Príloha č. 1 – Trhový poriadok pre mestské trhovisko sa v článku 1 Všeobecné ustanovenia
mení takto:
(1) Mestské trhovisko v katastrálnom území mesta Veľký Meder sa nachádza na ulici
Ružová 2136. Je to priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov
a poskytovanie služieb, označené nápisom „TRHOVISKO – PIACTÉR“.
(2) Správcom trhoviska je spoločnosť: Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.,
IČO: 34 112 502, so sídlom: M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 821/T (ďalej len
správca)
(3) Za zverejnenie trhového poriadku, pre jeho oboznámenie sa predajcami, ako aj
kupujúcimi a jeho udržiavanie v stave spôsobilom je zodpovedný správca.

Článok VI.
Príloha č. 1 – Trhový poriadok pre mestské trhovisko sa v článku 5 Prenájom predajných
stolov a výška prevádzkového poplatku v bode 3 mení takto:
(3) Podmienky nájmu, výšku nájomného pri prenájme predajného zariadenia a predajnej
plochy stanoví Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., IČO: 34 112 502, so
sídlom: M. Corvina 1232/20, 932 01
Veľký Meder zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 821/T ako správca trhoviska, podľa kritérií
lukratívnosti predajného zariadenia a predajnej plochy a komodity tovaru a služieb, formou
cenníka, ktorý bude verejne dostupný.

Článok VII.
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder nadobúda účinnosť 15. dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta
Veľký Meder

