Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o trhovom poriadku
počas príležitostnej akcie Vianočný trh 2012
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 Vianočný trh 2012 upravuje organizovanie a priebeh príležitostnej akcie
Vianočný trh /ďalej len Vianočný trh/, ktorý mesto organizuje v snahe o zachovanie tradícií
adventného obdobia, ako aj za účelom možnosti prezentácie podnikateľských subjektov a
ľudových výrobcov pre široký okruh spotrebiteľov.
2/ Vianočný trh sa uskutoční v dňoch 18. – 19. – 20. XII. 2012 t.j. pondelok – utorok – streda
na Námestí baníkov v Rožňave a Ulici Šafárikovej. Prezentácia ľudových výrobcov – Ulička
remesiel ( na začiatku Ulice Šafárikovej od predajne Zlatníctvo).
3/ Organizáciou Vianočného trhu je poverená prípravná komisia, schválená MZ

Podmienky predaja
§2
1/ Otvorenie Vianočného trhu sa uskutoční dňa 18.XII.2012 o 12.00 hod. Všetky prípravné
práce a zabezpečenie predaja musia byť vykonané do 11.30 hod. prvého dňa Vianočného
trhu.
2/ Predajná doba:
18. XII. 2012 - utorok:
12.00 – 20.00 hod.
19. XII. 2012 - streda:
8.00 – 20.00 hod.
20. XII. 2012 - štvrtok:
8.00 – 18.00 hod.
3/ Predaj sa uskutočňuje v predajných stánkoch, umiestnených na Námestí baníkov v Rožňave,
ľudoví výrobcovia budú umiestnení na Ulici Šafárikovej v Rožňave – po Malý trh.
4/ Všetky právnické i fyzické osoby, ktoré sa chcú zúčastniť predaja na Vianočnom trhu 2012 sú
povinné uhradiť príslušné poplatky za účasť a ostatné služby podľa tohto Trhového poriadku.
5/ Na Vianočnom trhu 2012 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

Práva a povinnosti predávajúcich
§3
1/ Každá právnická i fyzická osoba, podnikajúca podľa platných právnych predpisov je
oprávnená predávať na Vianočnom trhu, ak to nie je obmedzené právnymi predpismi alebo
týmto Trhovým poriadkom
2/ Predajné stánky si účastníci akcie zabezpečia na vlastné náklady a umiestnia ich podľa čísla
na svojom povolení a pokynov členov komisie, resp. poverených zamestnancov Mesta
Rožňava, pričom predajný stánok nesmie byť širší ako 2 m, aby nebola narušená línia.
Reklamné zariadenia - vešiaky a krabice s tovarom môžu byť umiestnené ešte na ploche
jedného metra pred predajným stánkom tak, aby nebránili návštevníkom pri prechode pred a
medzi stánkami. Záber verejného priestranstva vo väčšom rozsahu pred predajným stánkom
nie je dovolený. Pri stánkoch s občerstvením umiestnenie zariadenia na sedenie konzumentov
je možné len pred svojim predajným stánkom
3/ V predajnom stánku môže predávať len ten predávajúci, ktorému bolo povolenie vydané,
resp. jeho zamestnanec. Svojvoľné prepustenie predajného miesta inému bude mať za
následok vylúčenie z účasti na Vianočnom trhu, bez nároku na vrátenie zaplateného
účastníckeho poplatku.
4/ Každý záujemca o účasť na Vianočnom trhu si môže zabezpečiť predajné miesto v predstihu
tak, že z internetovej stránky mesta - www.roznava.sk - si stiahne tlačivo prihlášky
s podrobnými informáciami a s mapou na rozmiestnenie predajných miest a zaplatí na účet
mesta príslušný poplatok. Predajné miesta sú na mape zatriedené podľa sortimentu - zóna
pre bufety s občerstvením – zelená farba, spotrebný tovar – červená farba, ulička remesiel –
žltá farba. Vyplnenú prihlášku s určením zóny, kde chce mať stanovište, zašle s dokladom
o zaplatení poplatku a s ostatnými potrebnými prílohami na MsÚ Rožňava v termíne do
12. XII. 2012 . Na základe prihlášky mu bude podľa poradia pridelené miesto a vyhotovené
povolenie, ktoré bude zaslané poštou, alebo ho bude možné vyzdvihnúť v jarmočnej
kancelárii na Námestí baníkov.
5/ Miesta, ktoré nebudú predané v predpredaji si bude možné zabezpečiť osobne v kancelárii na
MsÚ v Rožňave v termíne od 14.XII.2012 a pred predajnou akciou v jarmočnej kancelárii
na Námestí baníkov dňa 18.XII.2012 od 7.00 hod.
6/ Pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služby, ktorá si vyžaduje súhlas podľa osobitných
predpisov, bude povolenie k účasti na Vianočný trh 2012 vydané len po predložení takéhoto
súhlasu dotknutých orgánov štátnej správy / regionálny úrad verejného zdravotníctva,
regionálna a potravinová správa/.
7/ Predávajúci, ktorí budú odoberať elektrickú energiu musia mať spotrebiče podľa platnej
normy STN 331500 t.j. vyhovujúce sústave TNS 3+PE+N230V/380V. S výstavbou stánkov
je možné začať dňa 18. XII.2012 s tým, že inštalácia stánkov a zásobovanie tovarom musí
byť ukončené do 11.30 hod. Po uplynutí uvedenej doby sa v priestoroch Vianočného trhu
zakazuje pohyb motorovými vozidlami.
8/ V prípade, že predajné miesto bez udania dôvodu nebude obsadené do 1 hodiny od začatia
predaja, organizátor akcie umožní toto miesto obsadiť ďalšiemu záujemcovi.
9/ Stánky majú byť esteticky upravené a označené v súlade s ustanovením živnostenského
zákona. Povolenie k účasti musí byť vyložené v predajnom stánku na viditeľnom mieste.
10/Čistenie okolia stánkov si zabezpečujú účastníci Vianočného trhu priebežne počas jeho
trvania ako aj dôkladné očistenie po ukončení predaja.
11/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 a dodržiavanie protipožiarnych
opatrení.
12/Požiadavku na zapojenie el. prúdu do predajného stánku je potrebné nahlásiť v jarmočnej
kancelárii a po zaplatení určeného poplatku bude napojenie realizované prostredníctvom
pracovníka TS Rožňava. Svojvoľné pripojenie sa na zdroje elektrickej energie bude riešené
ako porušenie tohto nariadenia.
13/ Parkovanie motorovými vozidlami bude možné na vyhradených parkoviskách a pri určených
stánkoch v priestoroch Vianočného trhu a bude spoplatnené. O možnosti umiestniť
auto pri alebo vedľa predajného stánku rozhodne poverený pracovník alebo člen prípravnej
komisie.

Poplatky a príspevky
§4
l/Právnické a fyzické osoby, ktoré sa za stanovených podmienok zúčastnia Vianočného trhu
2012 sú povinné zaplatiť usporiadateľovi akcie účastnícky poplatok, v ktorom je zahrnutá
čiastka za prenajatie priestranstva za účelom osadenia predajného zariadenia, čiastka na
propagáciu akcie a čiastka za čistenie verejného priestranstva.
Poplatky:

za 1 predajné miesto 3- metrovej dĺžky a 2 m- šírky na 3 predajné dni sú nasledovné:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stánky s občerstvením aj so sedením pre zákazníkov:............................................. 100,- €
Ostatné stánky s občerstvením ................................................................................. . 90,- €
Stánky so spotrebným tovarom .....................................................................................90,- €
Ľudoví výrobcovia s vlastným stánkom .................................................................... - 50%
Ľudoví výrobcovia v uličke remesiel ....................... bezplatne , platia len poplatok za auto
Pri ambulantnom predaji z auta sa platí poplatok za počet predajných miest, ktoré sú pre
umiestnenie auta potrebné
7. Predávajúci, ktorý sa zúčastní jarmoku len v druhý deň a tretí deň zaplatí poplatok vo výške
rovnajúcej sa 2/3, resp. 1/3 poplatku
8 .Pre zábavné podniky - lunaparky, strelnice a iné atrakcie:
sadzba podľa platného VZN
9. Poplatok za motorové vozidlo, ktoré bude umiestnené v priestoroch jarmoku pri vlastnom
stánku podľa priestorových možností:
- osobné motorové vozidlo 3,-€/ deň
- nákladné, úžitkové dodávkové motorové vozidlo 4,- €/deň
- prívesný vozík – 2,- €/deň
(poplatok bude možné zaplatiť len po súhlase člena prípravnej komisie, resp. povereného
zamestnanca Mesta Rožňava zodpovedného za rozmiestňovanie stánkov v konkrétnej zóne,
ktorý posúdí možnosť umiestnenia automobilu pri predajnom stánku)
10.Poplatok za parkovanie motorovými vozidlami na verejných parkoviskách počas jarmoku :
- osobné i nákladné vozidlo 2,- €/deň
11.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:
6,- €/deň
elektrické spotrebiče musia splňať kritéria podľa STN 331500 t.j. vyhovujúce
sústave TNS 3+PE+N230V/380V
12.Uhradené poplatky v prípade predčasného opustenia predajného miesta na Vianočnom trhu
sa nevracajú a organizátor má právo toto miesto poskytnúť ďalšiemu záujemcovi. Tak isto

sa bude postupovať aj v prípade, keď predajné miesto nebude bezdôvodne l hodinu po začatí
predaja obsadené.

Propagácia akcie
§5
Propagácia akcie a hudobná produkcia bude zabezpečená prostredníctvom odboru
školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ MsÚ Rožňava v masmédiách, ako aj
propagačnými plagátmi v dvojjazyčnom vyhotovení.

Záverečné ustanovenia
§6
1/ Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia môže mať za následok, že
predseda prípravnej komisie rozhodne o vylúčení účastníka akcie z Vianočného trhu bez
nároku na vrátenie zaplateného poplatku.
2/ Vylúčenie z Vianočného trhu 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.
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.250/2007 Z.z..
o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien , ktorým sa vymedzuje pôsobnosť vo veciach
ochrany spotrebiteľa.
5/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v
Rožňave dňa 25.10.2012 uznesením č. 281/2012 s účinnosťou od 14.XI.2012 do 20.12.2012.
6/ Zmeny a doplnky schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 3/5 väčšinou všetkých
prítomných poslancov.

Pavol Burdiga
zástupca primátora mesta
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