MESTO

ŽIAR NAD HRONOM
Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie
č. ........../2015

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
04/2015 Trhový poriadok pre Mestskú tržnicu

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č: ......../2015
zo dňa:..........2015

Účinnosť od dňa: 1. január 2016

Mesto Žiar nad Hronom v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov úprav a zmien v súlade s ustanoveniami zákona 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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 4/2015 Trhový poriadok pre Mestskú tržnicu.
Článok I
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Žiar nad Hronom č. 4/2015 o Trhovom poriadku pre Mestskú
tržnicu sa mení a dopĺňa takto:
1. Doterajší text v § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
trhoviska je povinný zaplatiť odplatu za správu trhoviska vo výške 7000€/rok.

Správca

Článok II
1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom dňa
...........12.2015 uznesením č. ./2015
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť ........... 2015.

V Žiari nad Hronom, dňa: 23.11. 2015

Mgr. Peter ANTAL
primátor v. r.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme
na adresu Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, elektronicky na email: zuzana.beliancinova@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť
zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to
najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom:
od: 25.11.2015
do:
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom :
od:
do:
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