MESTO ŽELIEZOVCE
Č.:7625/08-11

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
číslo: 5/2008
„Trhový poriadok Ondrejského jarmoku“

Schválené: Mestským zastupiteľstvom dňa 25.9.2008 uznesením č.141/2008,
písm. A
Vyhlásené : 26.septembra 2008
Účinnosť: 10.októbra 2008

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2008
„Trhový poriadok Ondrejského jarmoku“
PRVÁ ČASŤ
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach v súlade s § 4 a § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle
zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/l99l Zb.
o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších
predpisov týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) upravuje
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na Ondrejskom jarmoku, ktorého
organizátorom a správcom je Mesto Želiezovce, práva a povinnosti fyzických
a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
Ondrejskom jarmoku a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole tohto VZN
počas konania Ondrejského jarmoku.
DRUHÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Čl. 2
Základné pojmy
1) Na účely tohto VZN :
a) príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie
služieb počas konania Ondrejského jarmoku,
b) čestným predsedom Ondrejského jarmoku sa rozumie primátor
mesta,
c) primátor mesta menuje a odvoláva členov riaditeľstva jarmoku,
d) riaditeľstvom Ondrejského jarmoku a sa rozumie skupina poslancov
Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach a zamestnancov Mestského
úradu v Želiezovciach, zabezpečujúca technické a organizačné
podmienky konania Ondrejského jarmoku.
Čl. 3
Vymedzenie priestoru
1) Ondrejský jarmok sa uskutoční v meste Želiezovce na miestnej
komunikácii ul. Mierovej a ul. Komenského, a to po oboch stranách
komunikácií,
2) Začiatok a koniec jarmoku bude označený transparentom s nápisom
„Ondrejský jarmok“ – „Andrásnapi vásár“.

Čl. 4
Trhové dni, prevádzkový a predajný čas
1) Trhovými dňami pre konanie Ondrejského jarmoku sú dva dni:
a) piatok 21. 11. 2008
b) sobota 22.11.2008
2) Predajný a prevádzkový čas je určený nasledovne:
a) piatok 21.11.2008 od 8,00 do 20,00 hod.
b) sobota 22.11.2008 od 8,00 do 20,00 hod.
3) Trhové miesto musí byť obsadené najneskôr do 8,00 hod., v opačnom
prípade bude prenajaté ďalšiemu záujemcovi bez nároku na vrátenie
zaplatenej dane.
Čl. 5
Predajné zariadenia
1) Predajné zariadenia správca trhového miesta neprenajíma.
2) Predaj na Ondrejskom jarmoku sa uskutočňuje na prenosných
predajných zariadeniach, ktoré si zabezpečí predávajúci, prípadne
z pojazdných predajní a z ložnej plochy motorových vozidiel v zmysle
platných právnych predpisov.
Čl. 6
Sadzba dane
1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva
Ondrejského jarmoku sa určuje nasledovne:

pri

konaní

a) za umiestnenie zariadenia poskytujúceho občerstvenie sa daň
stanovuje vo výške 600,- Sk ( 19,99 € ) za každý aj začatý bežný
meter na dobu trvania jarmoku,
b) za umiestnenie zariadenia na predaj priemyselného a ostatného
tovaru sa daň stanovuje vo výške 400,-Sk ( 13,33 € ) za každý aj
začatý bežný meter na dobu trvania jarmoku
c) za umiestnenie zariadenia na predaj kníh, kaziet, CD a DVD
nosičov, časopisov a dennej periodickej tlače sa daň stanovuje vo
výške 200,- Sk ( 6,66 € ) za každý aj začatý bežný meter na dobu
trvania jarmoku
Čl.7
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1) Na Ondrejskom jarmoku sa môžu predávať nasledovné výrobky:
a) výrobky z dreva, prútia, peria a kože,
b) výrobky z keramiky a umelé kvetiny,

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

knihy, časopisy, denná periodická tlač a obrazy
med – zdravotne nezávadný (laboratórny rozbor štátom uznaným
laboratóriom, pričom každý kus spotrebiteľského balenia musí
byť označený etiketou s predpísanými údajmi),
perníky a výrobky z medu,
značkové vína,
cukrová vata,
pukance a varená kukurica,
tekvicové jadierka,
sušené ovocie,
kvasená kapusta, ak je vyrobená v povolenej výrobni s atestom
o zdravotnej neškodnosti výrobku a aktuálnym dátumom výroby,
cukrovinky a výrobky z nich,
kúpeľné oplátky,
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
spotrebný tovar, textilné výrobky, odevné výrobky,
obuv,
výrobky spotrebnej elektroniky,
športové potreby,
hračky, hodinky, videokazety, audiokazety,
balóny,
nábytok.
priemyselný tovar,
drogistický tovar,

2) Na Ondrejskom jarmoku sa môžu poskytovať nasledovné služby:
a) rýchle občerstvenie a stravovanie (s vylúčením epidemiologicky
závažných potravín – jaternice, krvavničky, výrobky s obsahom
majonéz), za podmienky dostatočnej tepelnej úpravy všetkých
tepelne upravovaných potravín,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c)
oprava dáždnikov.
3) Na
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ondrejskom jarmoku je zakázané predávať:
zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
tabak a tabakové výrobky,
lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
jedy, omamné a psychotropné látky,
lieky,
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
živé zvieratá.

Čl.8
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
1) Na Ondrejskom jarmoku môžu predávať výrobky a poskytovať služby
fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle
osobitných predpisov, a s povolením na predaj výrobkov a na
poskytovanie služieb na trhovom mieste, vydaným MsÚ Želiezovce.
2) Predávajúci na Ondrejskom jarmoku je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok,
c)
rešpektovať a dodržiavať pokyny organizátorov jarmoku, ktorí
budú viditeľne označení,
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
v zmysle platných právnych predpisov,
e)
používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných
predpisov,
f)
udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v
čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté
a upratané.
3) Predávajúci na Ondrejskom jarmoku je povinný predložiť správcovi
Ondrejského jarmoku a orgánom dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) doklad o zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva,
c)
zdravotný preukaz, doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov,
prevádzkový poriadok a posudok príslušného orgánu na ochranu
zdravia z miesta bydliska, ak to vyžaduje charakter predávaného
výrobku a poskytovaných služieb, predaj pokrmov rýchleho
občerstvenia a ostatných potravinárskych výrobkov,
d) doklad o nadobudnutí tovaru.
Čl. 9
Sankcie
1) Účastník jarmoku má právo písomne zrušiť prihlášku na Ondrejskom
jarmoku, pričom uhradená daň bude vrátená na základe písomnej
žiadosti, a to za nasledovných podmienok:
a) v čase od ôsmeho kalendárneho dňa do 20 kalendárnych dní
vrátane pred začatím jarmoku 25% uhradenej dane prepadá
v prospech mesta a 75% sa vráti účastníkovi,
b) v čase od tretieho kalendárneho dňa do 7 kalendárnych dní
vrátane pred začatím jarmoku 50% uhradenej dane prepadá
v prospech mesta a 50% sa vráti účastníkovi,

c)
d)

v čase od dvoch kalendárnych dní pred začatím jarmoku 75%
uhradenej dane prepadá v prospech mesta a 25% sa vráti
účastníkovi,
pri neúčasti na jarmoku bez písomného oznámenia zrušenia
objednávky uhradená daň v plnej výške prepadá v prospech
mesta.

2) Predávajúci, ktorý bude predávať na Ondrejskom jarmoku bez
povolenia a zaplatenia dane bude uložená pokuta:
a) do výšky 5 000,- Sk ( 165,96 € ) pre fyzickú osobu,
b) do výšky 50 000,- Sk ( 1659,70 € ) pre právnickú osobu.
3) Predávajúcemu, ktorému bola uložená pokuta podľa Čl. 9 ods. 2 písm
a) alebo b) tohto VZN bude mať zákaz predaja na Ondrejskom
jarmoku.
4) Dozor nad dodržiavaním tohto VZN sú oprávnení vykonávať príslušní
zamestnanci Mestského úradu Želiezovce, hlavný kontrolór mesta a
príslušníci Mestskej polície v Želiezovciach.

TRETIA ČASŤ
Čl.10
Záverečné ustanovenia
1) Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto všeobecne záväznom
nariadení bol použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.
2) Zrušuje sa všeobecné záväzne nariadenie č. 5/2007 „ Trhový poriadok
– Ondrejský jarmok“.
3) Týmto VZN nie sú dotknuté oprávnenia dozorných, inšpekčných a
iných orgánov v zmysle osobitných predpisov.
4) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli.
V Želiezovciach, dňa 26.septembra 2008

Ing. arch. Pavel Bakonyi
primátor mesta

