MESTO RAJECKÉ TEPLICE
Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice

„Na návštevu sa chodí buď pozvaní, alebo ohlásení.
Inak je to neslušné.“
Vážení predajcovia !
V tomto duchu sa od Nového roku 2022 menia pravidlá predaja v meste Rajecké Teplice.
Predajcovia sú povinní:
-

zaslať Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj
https://www.rajecke-teplice.info/pages/ziadost-o-vydanie-povolenia-na-ambulantnypredaj
ktorá je zverejnená na web stránke mesta) minimálne 24 hodín vopred na všetky tri mail
adresy (službu majú rôzni zamestnanci):
kultura@rajecke-teplice.sk

socialne@rajecke-teplice.sk

zuzanabielikova@rajecke-teplice.sk
-

do žiadosti napísať rozmer stánku, dátum predaja, oznam hlásenia
(ak požadujete, max 50 slov) a noví predajcovia doložiť podnikateľské údaje
(obchodný názov, adresu, IČO) a DKP (daňový kód pokladne)

-

zamestnanci Vám predaj schvália a oznámia mailom číslo predajného miesta
(odporúčame, ak nepríde odpoveď, preveriť na tel. číslach: 041/509 9068, 507 0416,
507 0413, či žiadosť bola doručená – predídeme zlyhaniu mail pošty)

-

suma pri rozmere stánku 6x3 m je 20.- EUR, 7x3 – 40 EUR, 13x3 – 60 EUR

-

Predaj v sobotu, nedeľu, pondelok ohlásiť do 7.00 h v piatok

-

prísť na predajné miesto do 8.00 h (vybavujú platby zamestnanci MsÚ osobne)

-

v prípade, že sa predajca dostaví na predajné miesto po 8.00 hod. je povinný osobne
ohlásiť predaj na prízemí MsÚ (kancelárie 20 a 22 - prípadne zástup dvere č. 23)
a uhradiť sumu v pokladni mesta - prízemie

-

neparkovať motorové vozidlá na námestí

-

predaj realizovať do 17.00 h
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-

pri predaji na viac dní sa predajný stánok v nočných hodinách na námestí nemôže
nachádzať

-

po obsadení predajných plôch Vám predaj nebude schválený
Pri nedodržaní podmienok môže mestská polícia udeliť pokutu vo výške 300 EUR

Na základe rozhodnutia mesta Rajecké Teplice Vám oznamujeme, že predajné stánky
na námestí sa rozmiestňujú iba na kraji námestia pri ul. Kuneradská cesta a Ul. Školská.
Viď priložený náčrt !
V Rajeckých Tepliciach január 2021
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