Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe ustanovenia § 6 odst.1 a §
4 odst.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
zmien s použitím ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v znení neskorších zmien vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o trhovom poriadku počas príležitostnej
akcie Rožňavský jarmok v dňoch 13. - 14. – 15. septembra 2012
Úvodné ustanovenie
§l
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ upravuje organizovanie
tradičného Rožňavského jarmoku, / ďalej len jarmok/, spojeného so sprievodnými
akciami počas Dní mesta - kultúrny program, ulička remesiel, športové podujatia,
výstavy, ktoré Mesto Rožňava organizuje pre široký okruh záujemcov z mesta
a celého regiónu.
2. Jarmok sa uskutoční v dňoch : 13.-14.-15. septembra 2012 na komunikácii v časti
sídliska JUH – Alej Jána Pavla II.
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Čas predaja a podmienky účasti
§ 2
Oficiálne otvorenie jarmoku sa uskutoční dňa 13.IX.2012 o 12.00 hod. Všetky
prípravné práce na zabezpečenie predaja majú byť vykonané do 11.30 hod. v uvedený
deň a ukončenie predaja o 21.00 hod.
druhý deň jarmoku - 9.00 hod. – 21.00 hod.
tretí deň jarmoku - 9.00 hod. – 19.00 hod.
Predaj sa uskutočňuje v predajných stánkoch alebo z automobilov, ktoré budú
v priestoroch jarmoku rozmiestnené podľa zastavovacieho plánu.
Každá právnická i fyzická osoba oprávnená na podnikanie podľa platných právnych
predpisov a oprávnená predávať na trhoch /ďalej len predávajúci / sa môže zúčastniť na
jarmoku ako predávajúci, ak to nie je obmedzené právnymi predpismi alebo týmto
nariadením.
Všetci predávajúci, ktorí sa chcú zúčastniť predaja na jarmoku sú povinní uhradiť
príslušné poplatky za účasť a ostatné služby na jarmoku podľa tohto nariadenia a plniť
povinnosti, vyplývajúce z tohto nariadenia.
Z účasti na jarmoku sú vylúčení predávajúci, ktorí počas predchádzajúcich rokov
porušili platné všeobecne záväzné nariadenia o trhovom poriadku.

6.
Práva a povinnosti predávajúcich
§3
1. Každý záujemca o účasť na jarmoku si môže zabezpečiť predajné miesto tak, že
prostredníctvom www.roznava.sk - si stiahne tlačivo prihlášky s podrobnými
informáciami a s mapkou lokality, kde budú predajné miesta rozmiestnené. Predajné
miesta sú na mape rozlíšené farebne a delia sa na miesta pre stánky s občerstvením „O“
a miesta na predaj ostatného sortimentu na pravej strane „P“ a ľavej strane „L“ vozovky.

2. Prihlášky a informácie o možnosti účasti budú tiež expedované účastníkom, ktorí si
v priebehu roka zaslali prihlášku k účasti. Vyplnenú prihlášku záujemca zašle aj
s dokladom o zaplatení vypočítaného poplatku a s ostatnými potrebnými prílohami na
Mestský úrad v Rožňave
v termíne do 10.IX.2012 . Na základe prihlášky mu bude
podľa poradia pridelené miesto a vyhotovené povolenie, ktoré si bude môcť vyzdvihnúť
v jarmočnej kancelárii, resp. mu na požiadanie bude zaslané poštou .
3. Miesta si bude možné zabezpečiť aj osobne pred predajnou akciou a to tak, že záujemca
o predaj na jarmoku 2012:
- v jarmočnej kancelárii predloží platný doklad, oprávňujúci k predaju, alebo k
poskytovaniu služby spolu s preukazom totožnosti,
- pri predaji občerstvenia aj kladný posudok orgánov hygienickej starostlivosti
- na zastavovacom pláne si vyberie voľné predajné miesto,/z tých, ktoré neboli ešte
rezervované na základe záväznej prihlášky/ a uhradí účastnícky poplatok podľa
sadzobníka.
Predajné stánky si predávajúci na jarmoku zabezpečia na vlastné náklady a umiestňujú
ich podľa pokynov členov komisie, resp. pokynov pracovníkov Mestskej polície v
Rožňave, pričom v predajnom stánku môže predávať len ten predávajúci, ktorému bolo
povolenie vydané, resp. jeho zamestnanec.
4. Svojvoľné prenechanie stánku inej právnickej alebo fyzickej osobe nie je dovolené a
bude mať za následok vylúčenie z jarmoku, bez nároku na vrátenie zaplateného
účastníckeho poplatku.
5. Stánok je možné inštalovať na miesto určené v povolení dňa 13. septembra 2012 tak,
aby inštalácia a zariadenie stánku bolo ukončené do 11.30 hod. prvého dňa jarmoku.
Po uplynutí uvedenej doby sa v priestoroch jarmoku zakazuje pohyb motorovými
vozidlami.
6. Likvidáciu stánkov po skončení predaja je potrebné vykonať do 22.00 hod. dňa
15.IX.2012.
7. Predajné stánky predávajúcich na jarmoku majú byť esteticky upravené a označené
podľa ustanovenia živnostenského zákona. Ponuka tovaru v krabiciach a na vešiakoch
viac ako 1,5 m pred stánkom - mimo zaplatenej plochy - sa z priestorových dôvodov
zakazuje. Tak isto je potrebné dodržiavať určenú plochu aj pri prístrešku stánku, aby
nedochádzalo k narušeniu radu stánkov a vyčnievaniu niektorých prístreškov aj do
komunikačného priestoru.
8. Za svojvoľný záber verejného priestranstva bude udelená pokuta.
9. Povolenie k účasti na jarmoku, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie o zaplatení
účastníckeho poplatku musí byť v predajnom stánku vyložené na viditeľnom mieste po
celú dobu predaja. Povolenie je neprenosné.
10. Čistenie okolia stánkov si zabezpečia predávajúci na jarmoku priebežne počas jeho
trvania, ako aj po ukončení predaja. Účastníci jarmoku, ktorí budú predávať
občerstvenie sú povinní zabezpečiť si primeranú smetnú nádobu a okolie svojho stánku
udržiavať počas predaja v čistote a poriadku.
11. Každý predávajúci na jarmoku je zodpovedný za dodržiavanie protipožiarnych,
bezpečnostných a hygienických predpisov vo svojom predajnom stánku a tiež je
povinný mať v stánku ručný hasiaci prístroj o hmotnosti náplne aspoň 2 kg vhodného
typu. Predávajúci, ktorý používa propán-butánové fľaše je povinný mať v stánkoch
ručný hasiaci prístroj o hmotnosti náplne aspoň 5 kg vhodného, typu podľa ustanovení
zákona č.314//2001 o ochrane pred požiarmi a vykonávacej Vyhlášky č.121//2002 o
požiarnej prevencii
12. Povinnosťou predávajúcich je aj používanie registračnej pokladne podľa zák.č. 289/08
Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov.

13. V prípade požiadavky na zabezpečenia elektrickej energie do predajného stánku je
potrebné prihlásiť sa v jarmočnej kancelárii najneskôr 13. septembra 2012 do 11.00
hod. a po zaplatení poplatku bude možné zrealizovať napojenie el. prúdu do
predajného stánku.
14. Parkovanie motorových vozidiel za stánkom alebo vedľa stánku/ v priestoroch jarmoku
za osobitný poplatok bude možné len po rozhodnutí člena prípravnej komisie,
zodpovedného za umiestňovanie stánkov v konkrétnej zóne podľa zastavovacieho
plánu, resp. člena MP.
15. Vstup motorovými vozidlami do vyhradených priestorov jarmoku je možný len
s kartami RJ 2012, ktoré budú farebne rozlíšené a budú oprávňovať na :
- zásobenie stánku pred začatím predaja – biela karta
- zásobenie stánku a parkovanie pri stánku počas celého jarmoku – zelená karta,
s uvedením Ev.č.vozidla a dátumu zaplatenia poplatku za parkovanie. Karty
účastníci jarmoku dostanú v jarmočnej kancelárii.
16. Na jarmoku 2012 je zakázaný predaj:
- zbraní a streliva
- výbušnín, pyrotechnických výrobkov a pomôcok
- tlače a iných vecí, ktoré ohrozujú mravnosť
- tabaku a tabakových výrobkov
- liehu, destilátov a spotrebiteľsky balených alkoholických nápojov
- jedov a omamných a psychotropných látok
- liekov
- automobilov, motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva / mimo výstavných
priestorov/
- chránených druhov živočíchov a nebezpečných živočíchov
- živých zvierat s výnimkou konzumných rýb
- nekvalitného tovaru a tovaru pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia
alebo jeho pôvod
17. Tovar, ktorého predaj je podmienený rozhodnutím dotknutých orgánov štátnej správy je
možné predávať len po vydaní takéhoto rozhodnutia /regionálny úrad verejného
zdravotníctva, regionálny štátny veterinárny lekár/. Povolenie k účasti za účelom predaja
takéhoto tovaru bude predávajúcemu vydané len po preukázaní sa príslušným
rozhodnutím.
Poplatky
§ 4
1. Účastníci jarmoku platia organizátorovi jarmoku - Mestu Rožňava účastnícky poplatok,
v ktorom je zahrnutý poplatok za prenajatie priestranstva za účelom osadenia
predajného
zariadenia, poplatok za propagáciu akcie a čiastka za čistenie
priestranstiev, v ktorých bude jarmok organizovaný, nasledovne:
za 1 predajné miesto, ktorého plocha je 3x2

na 3 predajné dni

1/ „O“ zóna stánky s občerstvením - miesta na mape označené zelenou farbou
....100,- €
2/ ostatný sortiment:
„L“ ľavá strana komunikácie na mape vyznačená čiernou
farbou................................................................................................... 80,- €
„P“ ľavá strana komunikácie na mape vyznačená čiernou
farbou................................................................................................... 80,- €

3/ ľudoví výrobcovia, ktorí aj predávajú svoje výrobky zaplatia: príslušný
poplatok znížený o 50% (mimo uličky remesiel)
4/pri ambulantnom predaji z auta :
poplatok za počet predajných miest, ktoré sú pre umiestnenie auta potrebné
5/ pre predávajúceho, ktorý sa zúčastní jarmoku len v druhý deň a tretí deň
zaplatí
poplatok vo výške rovnajúcej sa 2/3, resp. 1/3 poplatku
6/ pre zábavné podniky - lunaparky, strelnice a iné atrakcie:
- sadzba podľa platného VZN
7/ poplatok za motorové vozidlo, ktoré bude umiestnené v priestoroch jarmoku
pri vlastnom stánku podľa priestorových možností:
- osobné motorové vozidlo - 3,- €/deň (môže byť umiestnené, len keď
predávajúci má kúpené 2 predajné miesta)
- nákladné motorové vozidlo - 3,5 €,/deň ( len pri zakúpení 2 predaných
miest)
- prívesný vozík - 2,5,- €,-/deň
(poplatok bude možné zaplatiť len po súhlase člena prípravnej komisie,
zodpovedného za rozmiestňovanie stánkov v konkrétnej zóne jarmoku)
8/ paušálny poplatok za zabezpečenie elektrickej prípojky a dodávku elektrickej
energie do predajného stánku sa stanovuje nasledovne:
- pri predaji občerstvenia aj s ponukou jedál :
9,- € /deň
- iný sortiment a občerstvenie alko-nealko:
4,5,- €/ deň

2. Primátor mesta a v jeho neprítomnosti zástupca primátora, alebo predseda komisie, je vo
výnimočných prípadoch oprávnený účastnícky poplatok znížiť /výrobky ľudových
výrobcov, invalid. dôchodcom, nedostatkový druh tovaru a pod./
3. Uhradené poplatky v prípade predčasného opustenia priestorov jarmoku sa predávajúcim
nevracajú a organizátor má právo toto miesto obsadiť iným predávajúcim.
4. V prípade, že predávajúci na jarmoku nezaujme svoje predajné miesto v prvý deň
jarmoku t.j. 13. septembra 2012 najneskôr do 13.00 hod., ďalší predajný deň do 10.00
hod. môže byť takto neobsadené predajné miesto vydané inému predávajúcemu, bez
vrátenia poplatku.
Propagácia akcie a kultúrny program
§5
Propagácia jarmoku, ako aj všetkých sprievodných akcií a kultúrny program bude
zabezpečené prostredníctvom odboru školstva a kultúry MsÚ a prípravnej komisie v
masmédiách, ako aj plagátmi a pozvánkami v dvojjazyčnom vyhotovení.

Záverečné ustanovenia
§6
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia môže mať za následok, že primátor mesta,
v jeho neprítomnosti zástupca primátora alebo predseda komisie rozhodne o vylúčení
predávajúceho z jarmoku bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku.
2. Vylúčenie z jarmoku 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.250/07 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien / na požiadanie
kontrolného orgánu, ktorý porušenie zistil.
3. Prípadné vzniknuté spory rieši predseda prípravnej komisie, alebo ním poverený
pracovník jarmočnej kancelárie.

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.250/07 Z.z.
5. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: členovia MP, príslušní zamestnanci
Mesta Rožňava, hlavný kontrolór mesta, poslanci MZ
6. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením
Mestského
zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.6.2012 pod č. uz. 175/2012 a bude účinné po 15
dňoch od jeho zverejnenia na úradnej tabuli do 15.IX.2012.

Pavol Burdiga
zástupca primátora mesta

Zverejnené na úradnej tabuli: 6.6.2012 - 18.6.2012 (pripomienkové konanie)

Schválené VZN zverejnené na úradnej tabuli :3.7.2012

