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O B E C P E T R O V A V E S na základe § 4 ods. 3 písm. i/ a § 6 zákona Slovenskej
národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a
zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v znení neskorších predpisov o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní / živnostenský zákon / v znení neskorších predpisov , Zákona č.
250/ 2007 Z. z. NR SR o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v y d á v a
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PETROVA VES
TRHOVÝ PORIADOK OBCE PETROVA VES
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce upravuje predaj tovarov a poskytovanie
služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Petrova Ves.
2. Trhovými miestami sú: verejné priestranstvo pri autobusovej zástavke pri Kultúrnom
dome v Petrovej Vsi a verejné priestranstvo pri nákupnom stredisku COOP Jednota
Petrova Ves. V mimoriadnych prípadoch môže starosta obce určiť aj iné predajné
miesto.
3. Správu trhových miest vykonáva obce Petrova Ves.
Čl. 2
Trhový poriadok
1. Trhový poriadok je prílohou tohto Všeobecne záväzného nariadenia a tvorí jeho
neoddeliteľnú súčasť.
2. Správca trhoviska je povinný Trhový poriadok zverejniť na viditeľnom mieste.
Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Petrovej Vsi.
2. Podrobnosti určovania poplatku sú upravené vo VZN o miestnych daniach.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Petrovej
Vsi dňa 16. 12. 2019 uznesením č. 79/2019.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2020.
5. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/1998 zo dňa 04. 08. 1998.

Štefan Beňa
starosta obce

