www.kosicezapad.sk

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE -

ZÁPAD

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Západ v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. g/ Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ust. § 14 ods.
2 písm. a/ zák. SNR č. 401/ 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov na základe ust. § 5 ods. 1 zák. NR SR 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 sa uznieslo dňa
27.8.2002 pod č. uznesenia 183 – 27 / 8 – 2002 na tomto doplnku všeobecne záväzného nariadenia:
D o p l n o k č. 1
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MČ KOŠICE - ZÁPAD ,
TRHOVÝ
PORIADOK
trhových miest na území Mestskej časti Košice – Západ

Článok II. – „Predaj a poskytovanie služieb na trhových miestach“
§ 8 - „Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach“
písm. c/ nový text:
na fyzické osoby, ktoré uskutočňujú predaj ovocia, zeleniny a kvetov z vlastnej pestovateľskej činnosti po dobu dlhšiu ako 30 dní v kalendárnom roku, sa vzťahuje zákon č. 105/ 1990 Zb.
o súkromnom podnikaní občanov v znení č. 219/ 1991 Zb.
písm. d/ označí sa doterajší text uvedený pod písm. c/
§ 11 – „Podmienky predaja výrobkov“
písm. b/ - dopĺňa sa o :
na stole môže byť vyložených najviac l50 kusov vajec.
§ 12 - „Predajný a prevádzkový čas, poplatky“
ods. l/ - zmena textu:
Trhové dni na trhovisku sú:
A/ pondelok až sobota, každý prvý pondelok v mesiaci sanitačné voľno
B/ starosta môže vo výnimočných prípadoch povoliť predaj aj v nedeľu.
Ods. 2/ - zmena textu:
Prevádzkový čas na trhovisku je:
A/ od 1.4. do 31.10. / letné obdobie / - od 6.00 hod. do 17.00 hod.
B/ od 1.11. do 31.3. / zimné obdobie / - od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Čl. III. – „Záverečné ustanovenia“
§ 16
1. Doplnok č .l bol schválený Miestnym zastupiteľstvom Košice – Západ dňa 27.8.2002.
2. Doplnok nadobúda účinnosť 15 – tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
PhDr. Pavol Mutafov, v. r.
starosta
zverejnené: 28.08.2002
účinné:
12.09.2002

Doplnok č.1
Všeobecne záväzného nariadenia
Mestskej časti Košice - Západ č. 1/2007 ,
ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice – Západ
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ uznesením č.103 - 27/11 - 2007 v súlade s § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v spojitosti s § 14 ods.2 písm. a/ zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a na základe zákona NR SR č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení z.č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní / živnostenský zákon / v znení neskorších predpisov, ustanovuje:
Čl.I.
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ č. 1/2007, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice –
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Západ, schválené Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Západ dňa 24.4.2007 uznesením č.36 – 24/4 – 2007, sa mení nasledovne :
1.
v § 8 ods.1 sa vypúšťa písm. f/
Doterajšie písmeno g/ sa označuje ako písm. f/.
2.

V Trhovom poriadku trhoviska na Luniku II., ktorý tvorí Prílohu č.1 VZN č.1/2007,

§ 6 odsek 3 znie :

„ Na trhovisko je zakázaný vjazd všetkých druhov dopravných prostriedkov,
vrátane bicyklov a vodenie zvierat. Zákaz vjazdu motorovými vozidlami neplatí
počas prevádzkového času uvedeného v § 7 ods.2 trhového poriadku
pre predávajúcich na trhovisku, ktorí sa preukážu platným povolením na predaj
výrobkov na trhovisku. “
3. § 16 sa dopĺňa o nový ods.3, ktorý znie :
Doplnok č.1 tohto VZN nadobúda účinnosť 15 – tym dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli.
V Košiciach dňa 28.11.2007
PhDr. Pavol Mutafov, v.r.
starosta MČ
vyvesené dňa: 4.12.2007
účinné dňa : 19.12.2007
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