MESTO

PRIEVIDZA

Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, L obvod - Staré mesto, 971 01 Prievidza
Číslo: 2.5-15-2018

Prievidza 25. septembra 2018

POKYNY

mesta Prievidza

pre účastníkov príležitostného trhu

DNI K PAMIATKE ZOSNULÝCH
26. október- 01. november 2018
Názov príležitostného trhu:

Dni k pamiatke zosnulých 2018

Dátum konania príležitostného trhu:

26. 10.2018 - Ol. ll. 2018

Miesto konania príležitostného trhu:

priestranstvo Námestia slobody

Prevádzkový čas príležitostného trhu:

08.00 h - 18.00 h

Charakter trhu:

sezónny trh s tematickou skladbou sortimentu výrobkov
(kvety, vence, kahance, sviečky.. )
mesto Prievidza

Správca príležitostného trhu:
Súvisiace predpisy - zákony a VZN:

zákon č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v úplnom znení, VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza, VZN mesta Prievidza č. 157/2014
o miestnych daniach a VZN mesta Prievidza číslo 145/2013 o zdravom životnom prostredí,
udržiavaní čistoty a poriadku v meste Prievidza v platnom znení.

VÝBER ÚČASTNÍKOV
Záujemcovia o predaj výrobkov sa vyberajú na základe písomne podaných záväzných prihlášok,
ktorých prílohu tvorí živnostenské oprávnenie - živnostenský list, výpis z obchodného registra,
osvedčenie o zapise SHR, prípadne potvrdenie obecného/mestského úradu o vlastníctve
poľnohospodárskej pôdy, lesa, záznam daňového úradu o pridelení daňového kódu elektronickej
registračnej pokladnice alebo vyhlásenie o nepoužívaní elektronickej registračnej pokladnice.
VYDÁVANIE POVOLENÍ
Vydávanie povolení na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na príležitostnom trhu Dni
k pamiatke zosnulých 2018 a platenie dane za užívanie verejného priestranstva za predajné miesto sa
uskutoční na Mestskom úrade Prievidza, Námestie slobody č.l4, prízemie číslo dverí ll, Ing. Jana
Bieliková, nasledovne:

v pracovných dňoch

23.10. (utorok) a 25.10.(štvrtok) v čase od 08.00 h - do 14.00 h
26. októbra 2018 (piatok) v čase od 08.00 h - do 12.00 h
otoč=-s

2.

UMIESTNENIE STÁNKU
je možné až po obdržaní právoplatného povolenia na predaj výrobkov a zaplatení dane za užívanie
verejného priestranstva na určené predajné miesto podľa organizátorov a príslušníkov MsP. Stánokje
možné umiestniť dňa 26. 10.2017 od 06.00 hodiny. Stánok nesmie presahovať pridelené predajné
miesto. Pridelené miesta sa nesmú meniť bez súhlasu správcu príležitostného trhu.
ZÁSOBOVANIE TOVAROM
je povolené motorovými vozidlami ráno iba v čase od 06.00 h do 08.00 h a po skončení času
predaja a prevádzkového času príležitostného trhu iba jednu hodinu.
V inom čase v priebehu dňa je zásobovanie možné len bez použitia vozidla. Parkovanie vozidiel
na Námestí slobody je zakázané!
V prípade predaja tovaru z odstaveného prívesného vozíka sa tento považuje za stánok
a predávajúci za jeho umiestnenie zaplatí daň za užívanie verejného priestranstva.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
• Predajné miesto sa prideľuje prednostne na celú akciu, t. j. 7 dní, miestna daň sa platí vopred a
v plnej výške pri preberaní povolenia.
• Účasť na trhu je podmienená zaplatením miestnej dane za užívanie verejného priestranstva za
pridelené predajné miesto

- vo výške 2,00 € za m2/deň
UPOZORNENIE
Upozorňujeme účastníkov príležitostného trhu, že každý stánok (predajné miesto) musí byť
označený menom, priezviskom, obchodným menom a adresou trhovníka.
PREDÁVAJÚCI JE pOVINNÝ:
- označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov (z. Č. 455/1994 v úplnom znení a z. Č.
250/2007 v úplnom znení)
- dodržiavať trhový poriadok trhového miesta
- používať elektronickú registračnú pokladnicu (z. č.563/2009 a z. č.289/2008)
- udržiavať miesto predaja v čistote, po skončení predaja miesto zanechať čisté a upratané
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskyt. služby cenou (z. č.18/1996, z. č.250/2007)
PREDÁVAJÚCI JE pOVINNÝ PREDLOŽIŤ SPRÁVCOVI TRHOVÉHO MIESTA:
- doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov na trhovom mieste a
preukaz totožnosti,
- doklad o zaplatení dane za pridelené predajné miesto,
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
- doklad o nadobudnutí tovaru.
Za porušenie ustanovení zákona č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov môžu orgány dozor uložiť pokutu.
V prípade porušenia VZN mesta Prievidza môže byt' udelená pokuta podľa záko
372/1990 Zb.
o priestupkoch v úplnom znení.
v

