
Dodatok č. 1 
k VZN č. 3/2007   Trhový poriadok

Mestské zastupiteľstvo v Seredi v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  v znení  neskorších  predpisov,  zák.  č.  178/1998Zb.  o podmienkach  predaja  výrobkov 
a poskytovania služieb na trhovom mieste v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 250/2007 
Z.z. o ochrane spotrebiteľa  sa uznáša na tomto Dodatku č.1 k VZN č. 3/2007  Trhový poriadok

Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach Mesta Sereď sa mení nasledovne:

Príloha č.1
VZN 3/2007

Cenník
nájomného za predajné miesta

na mestskom trhovisku na Mlynárskej ul. v     Seredi  

A/ Predaj vlastných poľnohospodárskych prebytkov

1/ a) nájomné za l stôl na l deň: 1,991 €
     b) sankčný  poplatok za neoprávnené zabratie ďalšieho stola: 2.655 €
2/  a) Nájomné za predajné miesto š. 3 m: 3,983 €
     b) sankčný poplatok za neoprávnené zabratie
         ďalšieho predajného miesta: 6,638 €
3/  a) Nájomné za priestor naviac pri a pred stolmi a neoznačené
          miesta – podľa množstva predávaného tovaru: za 1m2 1,991 €
     b) sankčný poplatok za neoprávnené zabratie priestranstva pri a 
          pred stolmi 2,655 €
4/   Nájomné za mesačnú rezerváciu stola a predajného miesta 3,319 €

B/  Predaj ostatného tovaru a poskytovanie služieb v zmysle VZN
      /na živnostenské oprávnenie/

1/   a) Nájomné za l stôl na l deň: 3,319 €
      b) sankčný poplatok za neoprávnené zabratie ďalšieho stola: 4,979 €
2/   a) Nájomné za predajné miesto š.3 m: 6,638 €
      b) sankčný poplatok za neoprávnené zabratie ďalšieho
           predajného miesta: 9,958 €



3/   a) Nájomné za priestor naviac pri a pred stolmi a neoznačené
           miesta – podľa množstva predávaného tovaru: z l m2 3,319 €
      b) sankčný poplatok za neoprávnené zabratie pri a pred stolmi: 6,638 €
4/   Nájomné za mesačnú rezerváciu stola a predajného miesta: 4,979 €

Čl. II.

Dodatok č.1 k VZN č. 3/2007 Trhový poriadok  schválilo Mestské zastupiteľstvo Mestské 
zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  9.12.2008 uznesením č. 240/2008 a
nadobúda účinnosť 1.1.2009.

Mgr.Vladimír Vranovič
                  primátor mesta


