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NÁVRH  NA UZNESENIE

Mestská rada v Žiline


odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť

	návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2012 ktorým sa určujú  podmienky  predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina









DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom predkladaného návrhu zmeny doteraz platného všeobecne záväzného nariadenia je doplnenie zoznamu existujúcich miest určených ako trhové miesta o jedno ďalšie, konkrétne Trhovisko Ranč pri Oškerde, ktorého prevádzkovateľ splnil všetky zákonom stanovené podmienky na udelenie takéhoto povolenia. Zároveň sa dopĺňa aj jedno miesto pre konanie príležitostných trhov, konkrétne Malý trh na stanici Žilina-Záriečie, ktorý sa bude konať približne 6 krát ročne. Rozširuje sa sortiment možností ponuky na príležitostných trhoch o drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky Prijatím VZN sa tak vytvorí priestor pre vznik jedného trvalého trhoviska a jedného priestoru na príležitostné trhy. Týmto sa okrem zvýšenej konkurencie  rozšíria pre občanov a návštevníkov mesta služby ponúkané v tejto oblasti v Žiline doteraz.

Predkladané VZN je v súlade s právnym poriadkom SR a má dopad na príjmovú časť rozpočtu mesta. Príjmy za organizáciu príležitostných trhov na území mesta a ambulantného predaja sú príjmom mesta Žilina. Taktiež  udelené blokové pokuty za jeho porušenie sa stanú príjmom mesta.














VLASTNÝ MATERIÁL

NÁVRH VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA
č. ... /2013

ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2012 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina 


Článok I.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 5/2012 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina sa dopĺňa nasledovne :



1. Článok 3 sa v bode 1. a) dopĺňa o :

„-   Trhovisko na Ranči pri Oškerde  – Brodno, parkovisko pred obcou Oškerda, parcela 1021/1“ 


2. Článok 3 sa v bode 1. b) dopĺňa o :

           		       „-   Malý Trh –sezónne trhy cca. 6 krát ročne na Stanici Žilina-Záriečie“


3. Článok 4 sa v bode 1. dopĺňa o písmeno g) :

      			„g)  drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky“


Článok II.


1.	Ostatné ustanovenia VZN č. 5/2012 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Žilina zostávajú nezmenené. 

2.	Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa  ........................

3.	Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta a nadobúda účinnosť dňom .................




 								    Ing. Igor Choma
								primátor mesta Žilina

