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54 TURZOVKA
Novelizácia č. 2l20l9

Novelizácia č.2l20l9 Všeobecne záväzného naľiadenia Mesta Tuľzovka č.212009
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
dopÍĺaodsek 9lktoý znie
9/Vybetónovaná plocha pred Motorestom Mravec na parcele CKN l6417 v Turzovke majiteľa
Rudolfa Mravca , zapísaná na liste vlastníctva 7414

V článku IV.

V článku XI

sa

sa dopíňa odsek

2ktoý znie

2l poplatok za pľipojenie elektľickej energie
al Účastníci , ktorí budú používaťelektľickú energiu z odberného miesta Mesta Tuľzovka
pľedložia zoznam spotrebičov ktoľébudú pouŽívať s uvedením výkonu a musia pľedloŽiť
'
doklad o revizii a kontrole elektľických spotrebičov STN 33 1610 a za odber elektrickej energiu
zaplatia poplatok vo výške uvedenej v písme. b/ tohto článku

w
Elektrické spotrebiče so spotľebou od 1000 do 2000 W

b/Elektrické spotrebiče so spotrebou

od

200 do 1000

Elektrické spotľebiče so spotľebou od 2001 do
Elektrické spotrebiče so spotrebou

od

3001 do

Elektrické spotrebiče so spotrebou

od

nad

5'- € na deň
10,- € na deň

30000w

15,- € na deň

4000w

20,- € na deň

4000W

25,- e na deň

Tento poplatok vyrubí pracovník mesta pri platení poplatku zatrhové miesto.
c/. Kontrola pouŽívaných spotrebičov bude vykonávaná na mieste počas prevádzky, v prípade
zistenia iných ako nahlásených spotrebičov bude vyrrčovaný doplatok za spotrebiče na

mieste.

ď. Majiteľ stánku

(zodpovedná osoba) je povinný dodržať platné predpisy bezpečnosti
ochĺany zdravíapri práci a platné predpisy poŽíarnej ochrany. Stánky musia vyhovovat'

platným STN.
e/. Podmienkou pouŽívania elektrických spotrebičov je ich umiestnenie

vpredajných stánkoch.
je moŽné len s certifikovanými prenosnými
elektrickými zariadeniami v zmysle STN EN 33l610 a platnou revíznou spľávou, ktoru
musí mat'predajca u seba.

e/. Pripojenie stánkov na elektrickú energiu

Záverečnéustanovenia
1/ Novelizácia č,.2/2019 Všeobecne zá"lväzného nariadenia MestaTurzovka é.zl2009 o podmienkach
predaja výrobkov a pos$rtovania služieb na tľhoých miestach bola schválená na Zastupitel'stve dňa
25.04.201'9

a nadobúda účinnosťpätnĺástym dňom po vyvesení na uradnej tabuli

od 17.05.2019.
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