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1.ÚČEL VYDANIA DOPLNKU

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Púchov v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva Doplnok č. 2 k  VZN č. 1/2007 
Podmienky  predaja  výrobkov  a poskytovania  služieb  na  trhových  miestach 
a verejnom priestranstve v meste Púchov / Trhový poriadok/. 

2. ROZSAH PLATNOSTI

Tento doplnok stanovuje  trhové miesta v meste Púchov, stanovuje pokutu, 
ktorú môžu uložiť orgány dozoru pri kontrole za nedodržania tohto nariadenia.

3. SÚVISIACE DOKUMENTY

-  VZN č.  1/2007 Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach a verejnom priestranstve v meste Púchov / Trhový poriadok/.

4. POJMY A SKRATKY

SNR - Slovenská národná rada
zák. - zákon
Zb. - zbierka
Z.z. - zbierka zákona
MsÚ - Mestský úrad
MsZ - Mestské zastupiteľstvo
VZN - Všeobecne záväzné nariadenie

5. POPIS ČINNOSTI

5.1. Určenie trhových miest

V bode 5.1.1. upraviť text nasledovne:

b/ príležitostné trhy
- zrušiť Trhy MŠK Púchov s.r.o.

c/ ambulantný predaj
- Ul. Štefánikova
- Ul. Moyzesova
- Ul. Moravská
- Stavanie mája – Ul. Moyzesova
- Folklórny Púchov – amfiteáter Lachovec, Ul. Moyzesova
- Areál Horné Kočkovce
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- Vítanie jari- Veľkonočný jarmok – Ul. Moyzesova, Námestie slobody
- Púchovské kultúrne leto – Európsky mestský park, Ul. Moyzesova
- Silvestrovská show – Ul. Moyzesova
- Pred prevádzkovými jednotkami
- Sezónny predaj / kaprov, vianočných stromčekov, kraslíc .../
- Námestie slobody / pred rímsko-katolíckym kostolom/
- Horné Kočkovce  / pred rímsko-katolíckym kostolom/
- Ul. Požiarna – hasičská súťaž
- ZŠ Gorazdova – hasičský trojboj detí
- Vianočný predaj – Ul. Moyzesova

5. 2. Riadenie príležitostných trhov

V bode 5.2.3. Púchovský jarmok upraviť text  nasledovne:

Správcom príležitostného trhu je Mesto Púchov, Štefánikova 821, Púchov.

Trhovým dňom sa stanovuje : tretia  sobota v mesiaci september

Priestranstvo na konanie príležitostného trhu je určené:
- Ľudové remeslá : Námestie slobody, Ul. Moyzesova
- Kultúrne podujatia: Námestie slobody– pódium,Ul. Moyzesova – pódium
- Zábavné atrakcie: Námestie slobody, Dvory
- Ostatné stánky: Námestie slobody, Dvory

Na príležitostnom trhu sa stanovuje:
- čas predaja: od 8.00 hod. – do 18.00 hod.
  občerstvenie: od 8.00 hod. – do 20.00 hod.
- atrakcie: od 8.00 hod. – do 20.00 hod.

V bode 5.2.4. Mikulášsky jarmok upraviť text nasledovne:

Správcom príležitostného trhu je Mesto Púchov, Štefánikova 821, Púchov.

Trhovým dňom sa stanovuje : prvá sobota  v mesiaci december.

Priestranstvo na konanie príležitostného trhu je určené:
- Ľudové remeslá: Ul. Moyzesova, Námestie slobody
- Kultúrne podujatia: Ul. Moyzesova – pódium
- Ostatné stánky ,atrakcie: Námestie slobody, Ul. Moyzesova

Na príležitostnom trhu sa stanovuje:
- čas predaja: od 9.00 hod. – do 16.00 hod.
  občerstvenie: od 9.00 hod. – do 18.00 hod.
- atrakcie: od 9.00 hod. – do 18.00 hod.
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Zrušiť bod 5.2.5. Trhy MŠK Púchov s.r.o. 

 5.3.  Poplatok za užívanie trhového miesta 

Zrušiť  bod  5.3.9.  Hlavného  usporiadateľa  príležitostných  trhov  v športovom 
areáli si stanoví spoločnosť MŠK Púchov s.r.o.

5.14. Orgány dozoru a sankčné opatrenia

Bod 5.14.2.  upraviť: Orgány dozoru môžu uložiť pokutu : do  16 667,-€ .

Ostatné body VZN č. 1/2007 ostávajú nezmenené. 
 

Dôvodová správa

Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2007 je vydaný z dôvodu aktuálnosti akcií mesta a zmeny 
vlastníckych vzťahov k jednotlivým nehnuteľnostiam


