Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o trhovom poriadku pre
Veľkonočné trhy v Rožňave

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe ustanovenia § 3 odst.3 a § 5 odst.1 Zákona
č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v znení neskorších zmien vydáva podľa § 6 odst. l zákona SNR č.369/9O Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších zmien toto všeobecne záväzné nariadenie:

Úvodné ustanovenie
§1
1/Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku /ďalej len trhový poriadok/ počas
príležitostnej akcie Veľkonočné trhy 2011 upravuje organizovanie a priebeh príležitostnej
akcie Veľkonočné trhy.
2/ Veľkonočné trhy sa uskutočnia v dňoch 14.-15.-16.4.2011 v severnej časti Námestia
baníkov, v prípade veľkého záujmu zo strany podnikateľov aj na pravej strane Námestia
baníkov - pri Radnici.
3/ Organizáciou Veľkonočných trhov je poverený odbor právny a správy majetku MsÚ.

Podmienky predaja
§2
1/ Otvorenie Veľkonočných trhov sa uskutoční dňa 14.4.2011 a bude prebiehať počas troch
predajných dní do 16.4.2011.
2/ Predajná doba:
14.4.2011
9.00 - 20.00 hod.
15.4.2011
9.00 - 20.00 hod.
16.4.2011
9.00 - 20.00 hod.
3/Predaj sa uskutočňuje v predajných stánkoch, umiestnených na základe povolenia,
vydaného Mestom Rožňava. Ľudoví výrobcovia budú svoje výrobky ponúkať na
predajných stoloch, umiestnených podľa pokynov organizátora.
4/ Všetky právnické i fyzické osoby, ktoré sa chcú zúčastniť predaja na Veľkonočných trhoch
2011 sú povinné uhradiť príslušné poplatky za účasť a ostatné služby podľa tohto
Trhového poriadku.
5/ Na Veľkonočných trhoch 2011 je zakázaný predaj:
- zbraní a streliva
- výbušnín a pyrotechnických výrobkov a pomôcok
- tlače a iných vecí, ktoré ohrozujú mravnosť
- tabaku a tabakových výrobkov
- jedov a omamných a psychotropných látok
- liekov
- automobilov, motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva
-chránených druhov živočíchov ,exempláre voľne žijúcich živočíchov, nebezpečných
živočíchov
- živých zvierat s výnimkou trhových konzumných rýb
- chránených rastlín, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
- priemyselného tovaru - elektroniky, spotrebného tovaru

Práva a povinnosti predávajúcich
§3

1/ Každá právnická i fyzická osoba, podnikajúca podľa platných právnych predpisov je
oprávnená predávať na Veľkonočných trhoch, ak to nie je obmedzené právnymi predpismi
alebo týmto Trhovým poriadkom
2/ Každý záujemca o účasť na Veľkonočných trhoch 2011 si môže zabezpečiť povolenie
k účasti na predajnej akcii už v predstihu. Pokyny budú po schválení zverejnené na
www.roznava.sk .
3/ Miesta, ktoré nebudú predané v predpredaji si bude možné zabezpečiť osobne pred
začatím
predajnej akcie a aj na každý deň Veľkonočných trhov osobitne na MsÚ
v Rožňave.
4/Pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služby, ktorá si vyžaduje súhlas podľa osobitných
predpisov bude povolenie k účasti na Veľkonočných trhoch 2011 vydané len po
predložení takéhoto súhlasu dotknutých orgánov štátnej správy / regionálny úrad
verejného
zdravotníctva, regionálny štátny veterinárny lekár/.
5/Predávajúci, ktorí budú odoberať elektrickú energiu musia mať spotrebiče podľa platnej
normy STN 331500 t.j. vyhovujúce sústave TNS 3+PE+N230V/380V
6/Čistenie okolia stánkov si zabezpečujú účastníci Veľkonočných trhov 2011 priebežne
počas trvania ako aj dôkladné očistenie po ukončení predaja.
7/Povinnosťou predávajúcich je používanie registračnej pokladnice podľa zák.č. 289/2008
Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a pre zahraničných predajcov
registrácia a zaplatenie preddavku na DPH podľa zák.č.222/2004 Z.z

Poplatky a príspevky
§4
l/ Právnické a fyzické osoby, ktoré sa za stanovených podmienok zúčastnia Veľkonočných
trhov 2011 sú povinné zaplatiť usporiadateľovi akcie účastnícky poplatok, v ktorom je
zahrnutý poplatok za prenajatie priestranstva za účelom osadenia predajného zariadenia,
poplatok za propagáciu akcie a čiastka za čistenie verejného priestranstva.
Poplatky:
za 1 predajné miesto 3 - metrovej dĺžky
nasledovne:

na 1 predajný deň sa sadzby poplatkov stanovujú

1. pre stánky s občerstvením .....................................................€ 25,- /deň

2. ostatný sortiment ....................................................................€ 15,- /deň
3. ľudoví výrobcovia ....................................................................€ 5,- /deň
4. remeselníci .............................................................................. bezplatne,
platia len poplatok za auto

5. pre zábavné podniky - lunaparky, strelnice a iné atrakcie:
sadzba podľa platného VZN
6. poplatok za motorové vozidlo, ktoré bude umiestnené v priestoroch trhov
pri vlastnom stánku podľa priestorových možností:
- osobné motorové vozidlo - € 5,-/deň
- nákladné motorové vozidlo - € 10,- / deň
- prívesný vozík - € 5,-/deň
/poplatok bude možné zaplatiť len po súhlase pracovníka
zodpovedného za rozmiestňovanie stánkov na trhoch /
7. paušálny poplatok za zabezpečenie elektrickej prípojky a dodávku elektrickej
energie do predajného stánku sa stanovuje nasledovne:
- pri predaji občerstvenia aj s ponukou jedál : € 10 /deň,- iný sortiment a občerstvenie alko-nealko: € 5 ,- / deň

Záverečné ustanovenia
§5
1/ Porušenie ustanovení tohoto všeobecne záväzného nariadenia môže mať za následok,
vylúčenie účastníka akcie z Veľkonočných trhov bez nároku na vrátenie zaplateného
poplatku.
2/ Vylúčenie z Veľkonočných trhov sa uskutoční aj v prípade, keď kompetentné kontrolné
orgány zistia porušenie platných právnych noriem napr. zák.č.355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov a pod./ na
požiadanie kontrolného orgánu, ktorý porušenie zistil.
4/ Pokiaľ toto všeobecne záväzné nariadenie podrobne neupravuje niektoré otázky, odkazuje
sa týmto na príslušné ustanovenia zákonov č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien, zákona
č.250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
5/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v
v Rožňave dňa 23.2.2011 uznesením č. 32/2011 s účinnosťou od 17.3.2011 do 16.4.2011.

6/ Zmeny a doplnky schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.

MUDr. Vladislav Laciak
primátor Mesta Rožňava

Zverejnené na úradnej tabuli:2.3.2011

Záväzná prihláška na Veľkonočné trhy v Rožňave
ktoré sa uskutočnia v dňoch 14.-15.-16. apríla 2011

MENO A PRIEZVISKO
Obchodné meno:_____________________________________________________________
ADRESA,PSČ:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
IČO: _________________________ tel. č.__________________________________________
Sortiment predávaného tovaru: _________________________________________________

Druh poskytovanej služby: _____________________________________________________

K účasti sa prihlasujem: a/ na všetky 3 dni /14.-15.-16.IV.2011/
b/ na deň..................................................................................../uviesť
dátum, kedy máte záujem predávať, alebo poskytovať služby na veľkonočných trhoch v Rožňave /

POŽADOVANÝ POČET PREDAJNYCH MIEST (1 predajné miesto má dĺžku 3 m ): ____________

Aby moja prihláška bola organizátorom akceptovaná, prikladám k nej tieto prílohy:
• fotokópiu podnikateľského oprávnenia,
• fotokópiu kladného posudku orgánu na ochranu zdravia (pri predaji rýchleho občerstvenia
a požívatín),

......................................................
podpis

•
•

Prihlášku je potrebné doručiť do podateľne Mestskému úradu v Rožňave najneskôr do
11.4.2011
Prihlášky doručené po termíne a neúplné prihlášky (bez príloh) nebudú vybavené

Organizačné pokyny pre záujemcov o účasť na
trhoch v Rožňave:

veľkonočných

Veľkonočné trhy v Rožňave sa organizujú za účelom prezentácie výrobkov ľudových
výrobcov, remeselníkov, predajcov tradičného veľkonočného tovaru, predajcov kvetov
a občerstvenia. Nie sú určené pre predaj priemyselného tovaru a spotrebného tovaru.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

na základe doručenej záväznej prihlášky (spolu s požadovanými dokladmi) bude
organizátorom pripravené povolenie k účasti / povolenie na ambulantný predaj/. Na
vydanom súhlase bude uvedené číslo miesta, resp. špecifikácia časti v ktorej bude
možné umiestniť predajný stánok, alebo zariadenie na poskytovanie služieb
predajné miesta budú prideľované chronologicky podľa termínu doručenia prihlášok
s prihliadnutím na sortiment
predajné miesta budú farebne označené a očíslované na asfalte
po obdržaní povolenia môže účastník trhov obsadiť jemu pridelené predajné miesto,
zaujať predajné miesto bez povolenia nie je možné;
povolenia budú vydávané priebežne po doručení prihlášky, alebo aj priamo pred akciou
v jarmočnej kancelárii
umiestniť predajné zariadenie na pridelenom mieste je možné až dňa 14.4.2011
prenechať pridelené predajné miesto inému bez súhlasu organizátora bude mať za
následok vylúčenie z trhov bez vrátenia poplatku;
poplatok za umiestnenie automobilu za alebo vedľa predajného stánku bude možné
uhradiť len v jarmočnej kancelárii a to na základe posúdenia priestorových možností
a pokynu zodpovedného pracovníka, resp. člena MP

Poplatky:
za 1 predajné miesto 3 - metrovej dľžky
poplatkov stanovujú nasledovne:

na

1 predajný deň sa sadzby

1. pre stánky s občerstvením ...................................................€ 20,- /deň

2. ostatný sortiment ....................................................................€ 15,- /deň
3. ľudoví výrobcovia ...................................................................€ 5,- /deň
4. remeselníci, ktorí predvádzajú výrobu.............................bez poplatku
5. pre zábavné podniky - lunaparky, strelnice a iné atrakcie:
- sadzba podľa platného VZN
6. poplatok za motorové vozidlo, ktoré bude umiestnené v priestoroch trhov
pri vlastnom stánku podľa priestorových možností:
- osobné motorové vozidlo - € 5,-/deň
- nákladné motorové vozidlo - € 10,- / deň
- prívesný vozík - € 5,-/deň
/poplatok bude možné zaplatiť len po súhlase člena prípravnej komisie,
zodpovedného za rozmiestňovanie stánkov na trhoch
7.paušálny poplatok za zabezpečenie elektrickej prípojky a dodávku elektrickej
energie do predajného stánku sa stanovuje nasledovne:
- pri predaji občerstvenia aj s ponukou jedál : € 8 /deň,- iný sortiment a občerstvenie alko-nealko: € 4,- / deň
I N F O R M Á C I E:
• adresa: Mestský úrad Rožňava, Ul.Šafárikova 29 048 12 Rožňava
• tel.: 058/77 73111, 77 73283

