MESTO  LEVOČA
Mestský úrad, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
- oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta -

Predmet rokovania:	            Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Levoča č. ..../2016 o 
                                               podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
                                               trhových miestach v meste Levoča a o trhovom poriadku pre 
                                               príležitostné trhy

Pre:				 Mestské zastupiteľstvo - 22.03.2016

Predkladá:                             Mgr. Anna Lazorová,  ved.odd. CRaRM 
                                                
Spracovateľ:			 Mgr. Anna Lazorová,  ved. odd. CRaRM 
  	
	      	 		        		                                                                     
Návrh predkladateľa na uznesenie:   	
1) Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Levoča č...../2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levoča a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy neboli v stanovej lehote vznesené žiadne pripomienky. 

2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levoča a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy.

Stanovisko prekladateľa:    odporúča schváliť predložený návrh
Stanovisko komisie MZ: 	odporúča  schváliť	 

Stanovisko MR:  	            MR odporúča MZ schváliť návrh predkladateľa

Termín: 			ihneď

Zodpovedný: 		PhDr., Mgr. Jozef Cvoliga, zástupca primátora mesta
                                               Mgr. Anna Lazorová, ved. odd. CRaRM
 
Na vedomie:		primátor mesta
                                               zástupca primátora mesta
			       	hlavná kontrolórka mesta	 
                                               právnik mesta          
			       	
				


V Levoči dňa:		16.03.2016


Dôvodová správa

	Návrh Všeobecného záväzného nariadenia  mesta Levoča (ďalej len VZN)  č. ...../2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levoča a o trhovom poriadku  pre príležitostné trhy je spracovaný v súlade so zákonom  SNR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb  na trhových miestach v znení neskorších predpisov  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

	VZN  upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy mesta pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN. 
	
	Príloha č. 1  k VZN podrobne upravuje Trhové  poriadky pre príležitostné trhy: Vítame jar netradične, Foodrevolution day, Mariánska púť - trhové miesto Mariánska hora, Ul. Športovcov a Námestie Majstra Pavla, Levočské remeselné trhy, Karpatský remeselný trh, Vianočné remeselné trhy, príležitostný trh  konaný v chodbe vstupnej hale budovy mestského kina, trh konaný na Námestí Majstra Pavla - pred budovou radnice. 
	
	Jednotlivé trhové poriadky stanovujú miesto konania a označenie príležitostného trhu, správu príležitostného trhu, trhové dní, predajný prevádzkový čas, podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, pravidlá prenajímania trhového miesta, pravidla dodržiavania čistoty a hygieny, nájomné za trhové miesto, orgány dozoru a sankcie.
 
	Návrh VZN je spracovaný na 37 stranách a na rokovanie do orgánov mesta bude predkladaný v elektronickej forme.



V Levoči, 16.03.2016

Spracovala:  Mgr. Anna Lazorová, ved.odd. CRaRM

