Trhový poriadok príležitostného trhu – Mestské dni“
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa 10.7.2007
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Želiezovce
č. 3/2007
„Trhový poriadok príležitostného trhu – Mestské dni“
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zák. č. 178/1998
Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení
neskorších zmien doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Želiezovce
„ TRHOVÝ PORIADOK PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU
MESTSKÉ DNI“
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na Netradičnom želiezovskom jarmoku (ďalej len NŽJ), ktorého
organizátorom a správcom je Mesto Želiezovce – Mestský úrad Želiezovce, práva
a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
NŽJ a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole tohto VZN počas konania NŽJ.
§2
Základné pojmy
Na účely tohto VZN sa
a) príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas
konania NŽJ,
b) riaditeľstvom NŽJ sa rozumie skupina zamestnancov MsÚ Želiezovcea VEPOS m. p.
Želiezovce, zabezpečujúca technické a organizačné1podmienky konania NŽJ, členov
ktorého menuje primátor mesta1Želiezovce.
§3
Vymedzenie priestoru
a) NŽJ sa uskutoční v meste Želiezovce na miestnej komunikácii, a to na ul. Poštovej
a na Námestí Sv. Jakuba.
§4
Trhové dni, prevádzkový a predajný čas
a) trhovým dňom konania NŽJ je 1 deň – nedeľa 16.9.2007,
b) predajný a prevádzkový čas NŽJ je určený od 07.00 hod. do 24.00 hod.
c) trhové miesto musí byť obsadené najneskôr do 08.00 hod., v opačnom1prípade bude
prenajaté ďalšiemu záujemcovi bez nároku na vrátenie1zaplatenej dane.
§5

2

Predajné zariadenia
Predaj na NŽJ sa uskutočňuje na prenosných predajných zariadeniach, ktoré si zabezpečí
predávajúci v zmysle platných predpisov.
§6
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pri konaní NŽJ sa určuje nasledovne:
a) za umiestnenie zariadenia poskytujúceho občerstvenie sa daň stanovuje vo výške
200,- Sk za bežný meter a za každý aj neúplný deň,
b) za umiestnenie zariadenia na predaj priemyselného tovaru sa daň stanovuje vo výške
100,- Sk za bežný meter,
c) za umiestnenie zariadenia na predaj vlastných výrobkov z dreva, peria a kože,
keramiky, kníh, obrazov, perníkov, cukroviniek, cukrovej vaty, pukancov, sušeného ovocia,
tekvicových jadierok, košikárskych výrobkov, hračiek a balónov sa daň stanovuje vo výške
50,- Sk za bežný meter.
§7
Druhy predávaných výrobkov a poskytovanie služieb
a) na NŽJ sa môžu predávať nasledovné výrobky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výrobky z dreva, peria a kože,
výrobky z keramiky,
knihy a obrazy,
perníky a výrobky z medu
cukrová vata,
pukance,
sušené ovocie,
cukrovinky,
tekvicové jadierka
košikárske výrobky,
balóny
hračky
odevy

b) na NŽJ sa môžu poskytovať nasledovné služby:
•

rýchle občerstvenie a stravovanie

§8
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
a) na NŽJ môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a právnické osoby
oprávnené na podnikanie v zmysle osobitných predpisov, a to na základe povolenia
vydaného MsÚ Želiezovce, oddelením daní a služieb.
b) predávajúci na NŽJ je povinní:
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označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
dodržiavať trhový poriadok NŽJ,
dodržiavať pokyny Riaditeľstva NŽJ,
používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
• zreteľne označiť predávanú výrobky a poskytované služby cenou
•
•
•
•
•

c) predávajúci na NŽJ je povinný predložiť správcovi NŽJ a orgánom dozoru.
• doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
• doklad o zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva,
• zdravotný preukaz, doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov,
prevádzkový poriadok a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia z
miesta bydliska, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a
poskytovaných služieb, predaj pokrmov rýchleho občerstvenia a ostatných
potravinárskych výrobkov,
• doklad o nadobudnutí tovaru.

§9
Sankčný systém
a) dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
mestská polícia,
príslušní zamestnanci MsÚ Želiezovce
za priestupky možno uložiť blokovú pokutu do výšky 1 000,- Sk,
za porušenie povinností uvedených v tomto VZN môže primátor mesta
uložiť
fyzickej a právnickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200000,Sk,
• oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa
osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté.
•
•
•
•

§ 10
Záverečné ustanovenie
Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ Želiezovce č. 57/2005 zo 16. riadneho
zasadnutia MsZ Želiezovce, konaného dňa ............ a nadobúda účinnosť 15 dňom od
vyvesenia.

Ing. arch. Pavel Bakonyi
primátor mesta

