OBČINA SVETA ANA, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, DŠ: SI59385081,
ki jo zastopa župan Silvo Slaček
(v nadaljevanju: občina)
in
__________________________________________________________________________
(v nadaljevanju: prodajalec/ka, naslov, pošta)
sklepata naslednjo
POGODBO O OBČASNEM NAJEMU TRŽNEGA PROSTORA
1. člen
Občina Sveta Ana in prodajalec ugotavljata, da je prodajalec izkazal interes za prodajo na tržnem
prostoru.
2. člen
Občina daje prodajalcu v najem tržni prostor številka ___ na parc. št. _____________________, k.o.
_____________, v dnevih od_________________do __________________ med 8. in 14. uro. Število
dni najetega tržnega prostora _______.
3. člen
V skladu s 14. in 15. členom Pravilnika o tržnem redu v Občini Sveta Ana (MUV št. 26/2014) in
sklepa občinskega sveta (MUV št. 29/2014) je dnevna višina najemnine za eno prodajno mesto na
stojnici_________EUR. Skupna najemnina za vse dni uporabe prodajnega mesta je _________EUR.
Občina bo za najemnino prodajalcu izstavila račun. Prodajalec mora račun poravnati pred izdajo
soglasja za prodajo izven poslovnega prostora na TRR: SI 56 01100 - 0100018188, sklic: SI 00 2015.
4. člen
Prodajalec bo na tržnici prodajal ___________________________________________. Prodajalec si
je dolžan zagotoviti ustrezna dovoljenja, ki jih potrebuje za čas prodaje.
5. člen
Prodajalec mora prodajo vršiti tako, da ne ogroža okoliškega prometa. Po končani prodaji mora tržni
prostor očistiti ter odstraniti vse smeti. Tržni prostor je dolžan zapustiti v stanju, kot ga je na dan
prodaje prejel od občine.
6. člen
V primeru neupoštevanja določil te pogodbe lahko občina ob vsakem času razdre to pogodbo ter na
tak način prepove prodajalcu prodajo na tržnem mestu.
7. člen
V primeru spora je pristojno sodišče v Mariboru.
8. člen
Ta pogodba je napisana v dveh enakih izvodih. Vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se za čas, naveden v 2.
členu te pogodbe.

PRODAJALEC:

Datum: ___________
Štev:

OBČINA SVETA ANA
Silvo Slaček, Župan
Datum: __________________
Štev: 30103- /2015

