MESTO DUNAJSKÁ STREDA

Všeobecne záväzné nariadenie
16/2013
zo dňa 25. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2013 zo dňa 26. februára
2013 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach na území mesta Dunajská Streda

___________________________________________________________________________
Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede č. 16/2013 dňa 25.6.2013
Vyvesené ma úradnej tabuli 2. júla 2013
Účinnosť od 17. júla 2013
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Mesto Dunajská Streda podľa § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a § 3 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č.178/1998 Z.z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a
o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov, vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Dunajská Streda č 16/2013 zo dňa 25. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2013 zo dňa 26. februára
2013 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta
Dunajská Streda

I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.6/2013 zo dňa 26. februára
2013 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta
Dunajská Streda sa mení a dopĺňa nasledovne:

1.

Príloha č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda č.......zo dňa
26. februára 2013 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na
území mesta Dunajská Streda vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k VZN mesta Dunajská Streda č. 6/ 2013 zo dňa 26. februára 2013 o predaji
výrobkova poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda
Trhový poriadok
pre Žitnoostrovský jarmok v Dunajskej Strede
I.
Predmet úpravy
Tento trhový poriadok upravuje najmä určenie priestranstva Žitnoostrovského jarmoku
v Dunajskej Strede ako príležitostného trhu, označenie trhoviska údajmi o druhoch
predávaných výrobkov , podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov vykonávať, určenie
trhových dní, predajného a prevádzkového času trhoviska, uloženie predajného zariadenia,
pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja a po skončení prevádzky.
II.
Základné údaje
Správcom príležitostného trhu Žitnoostrovský jarmok je mesto Dunajská Streda, Hlavná
50/16, 929 01 Dunajská Streda.
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Miesto konania : Park voľného času na Trhovisku v Dunajskej Strede.
Termín konania: posledný štvrtok až nedeľa v mesiaci september
Predajná doba: 1. deň 9:00 hod – 20:00 hod
2. deň 9:00 hod - 20:00 hod
3. deň 9:00 hod - 20:00 hod
4. deň 9.00 hod - 14.00 hod
Výnimku zo zatváracej doby majú predajné zariadenia na predaj jedál a nápojov, a to
v 1. a 2. deň do 24. 00 hod. a 3. deň do 02.00 hod.
III.
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby
Na jarmoku môžu na základe povolenia správcu predávať výrobky:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej, alebo
chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny,
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
IV.
Povinnosti predávajúceho
1.Predávajúci na jarmoku je povinný:
a)označiť svoje predajné zariadenie na vhodnom a viditeľnom mieste
 obchodným menom a sídlom predávajúceho alebo miestom podnikania fyzickej osoby
podnikateľa,
 menom a priezviskom, bydliskom fyzickej osoby,
 menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť.
b) dodržiavať tento trhový poriadok
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu s výnimkou fyzických osôb, ktorí predávajú
rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej, alebo chovateľskej činnosti, alebo
lesné plodiny, a občanov predávajúcich vlastné použité výrobky v primeranom množstve
medzi sebou,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovanie služieb v čistote, vzniknutý odpad
(vrátane opotrebovaného oleja) selektovať a odkladať na určené miesto do osobitných nádob
a po skončení prevádzky zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia, používať ciachovanú váhu.
g) predávať tovar len na predajnom mieste určenom správcom,
h) zaplatiť daň za užívanie verejného priestranstva a ďalšie poplatky v zmysle trhového
poriadku pred začatím predaja,
i) umožniť orgánom dozoru vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja
a podriadiť sa ich rozhodnutiu,
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j) predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak
tie nadobudnú podozrenie, že predávaný tovar pochádza z inej ako vlastnej výroby, drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí
predávaných lesných plodín.
2. Predávajúci na jarmoku je povinný predložiť správcovi a orgánom dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie mesta na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení poplatku za predajnú
plochu,
c) v prípade prvovýrobcu doklad o registrácii príslušnou regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou
d) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov občanmi medzi sebou,
e) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu ochrany zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb.
V.
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na jarmoku možno predávať pri dodržaní podmienok predaja uvedených v tomto trhovom
poriadku:
a) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika , drogériový tovar, športové potreby a hračky,
b) potraviny vrátane jedla a nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste,
c) balenú zmrzlinu,
d) ovocie a zeleninu,
e) kvetiny,
f) knihy, dennú a periodickú tlač,
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
2. Na jarmoku možno poskytovať tieto služby pri dodržaní podmienok poskytovania služieb
uvedených v tomto trhovom poriadku:
a) pohostinské služby, rýchle občerstvenie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby ,
f) informačné a propagačné služby,
g) oprava tašiek,
h) oprava športových služieb,
i) čistenie peria
j) zábavné atrakcie (cirkus, kolotoče, autodrómy, adrenalínové atrakcie).
VI.
Predaj potravinárskych výrobkov
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1. Na jarmoku sa môžu predávať potravinárske výrobky (okrem čerstvých húb) iba pri
dodržaní hygienických podmienok predaja.
2. Povinnosti osôb predávajúcich potraviny:
a) zodpovedá za zdravotnú neškodnosť a kvalitu predávaných potravín,
b) je povinný zabezpečiť hygienu predaja,
c) je povinný nebalené potraviny, ak to ich povaha vyžaduje, zabaliť do funkčne vhodného
a zdravotne neškodného obalového materiálu a pri manipulácii s nimi používať čisté
pomôcky a náradie,
d) nesmie meniť, odstraňovať a zakrývať údaje uvedené výrobcom na spotrebiteľskom
balení,
e) nesmie spoločne predávať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne ovplyvňujúce
zdravotnú neškodnosť a kvalitu potravín,
f) nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu najneskoršej spotreby,
g) v trvalých stánkoch a stánkoch na krátkodobý predaj potravín musia byť potraviny
a pracovníci obsluhy chránení pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi (dážď, slnko,
pach),
h) na predaj potravín, živých konzumných rýb musia byť vyhradené osobitné miesta,
i) potraviny musia byť pri predaji umiestnené najmenej 70 cm nad zemou, okrem ovocia,
zeleniny a zemiakov,
j) zemiaky, zelenina a lesné plody musia byť očistené,
k) predaj netriedených slepačích konzumných vajec z vlastných prebytkov je dovolený, len
ak pochádzajú z vlastného chovu predávajúceho,
3. Predávajúci je ďalej povinný:
a) predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky,
b) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,
c) dodržiavať hygienické predpisy, predpisy na ochranu spotrebiteľa,
d) v prípade predaja tovaru podľa hmotnosti používať ciachovanú váhu.
VII.
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na jarmoku sa zakazuje predávať:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
tabak a tabakové výrobky,
jedy, omamné a psychotropné látky,
lieky,
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
chránené druhy živočíchov , exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné
živočíchy,
i) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov, zákaz
sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a
združeniami chovateľov.
j) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
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VIII.
Povolenie na predaj, predajné zariadenie
1. Správca určí predajné miesto pre predávajúcich podľa poradia došlých žiadostí
s prihliadnutím na sortiment predávaného tovaru a poskytovaných služieb a vydá povolenie
na predaj výrobkov resp. na poskytovanie služieb. Predajné miesta sa určujú od druhého
týždňa v mesiaci august.
2. Predajné zariadenia (prenosné stánky, pulty) zabezpečujú predávajúci na vlastné náklady.
Predajné zariadenia je možné umiestniť najskôr 1 deň pred konaním jarmoku a najneskoršie
do 2 dní po skončení jarmoku musia byť odstránené.
3. Zásobovanie predajných stánkov motorovými vozidlami počas jarmoku je povolené len v
ranných hodinách, najneskoršie do 9.00 hod.
IX.
Užívanie verejného priestranstva
1. Správca vyberá daň za užívanie verejného priestranstva v areáli jarmoku vo výške podľa
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012
podmienkach určovania a vyberania dane za osobitné užívanie verejného priestranstva na
území mesta Dunajská Streda za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného
priestranstva a každý aj začatý deň užívania a to za uloženie zariadenia na predaj,
poskytovanie služieb a skladovanie:
a) občerstvenie (jedlá, alkoholické a nealkoholické nápoje určené na priamu konzumáciu na
mieste) - 5m x 2 m
15,00 EUR
b) trdelník, cukrová vata, cukrárenské výrobky, langoše, pražená kukurica, posúch, závin,
syry, burčiak - 3m x 2 m
9,00 EUR
c) výrobky spotrebnej elektroniky, domáce potreby, textil, obuv, kožená galantéria, kozmetika,
drogistický tovar, športové potreby, hobby potreby a iný spotrebný tovar- 3m x 2 m 6,50 EUR
d) bižutéria, šiltovky, čiapky, okuliare, MC,CD,DVD, drobné
upomienkové predmety,
drevené výrobky, keramika, kvety, balené biovýrobky, prírodná kozmetika, ozdobné vankúše,
sklo, sušené bylinky, med, medovníky, cukrovinky, lupienky, varená kukurica, syrové
korbáčiky balóniky, hračky - 3 m x 2 m
4,50 EUR
e) ľudovoumelecké výrobky ak predaj je spojený s predvádzaním výroby,
knihy – 3m x 2 m
EUR

2,00

f) prezentácia – cest.ruch, automobily, ostatné - 5 m x 2 m

3,25 EUR

g) nábytok, koberec - 5m x 2m

6,25 EUR

h) uloženia tovaru, umiestnenie motorového vozidla- 3m x 2m
2. Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva na jarmoku sa neplatí za:
a) akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne účely,

1,00 EUR
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akcie príspevkových a rozpočtových organizácií, nadácií, ktorých zriaďovateľom resp.
zakladateľom je mesto,
b) kultúrne, športové a iné spoločenské podujatie (zbieranie podpisov na petičné hárky,
volebná kampaň a pod.) bez vstupného,
c) prevádzanie ľudovoumeleckých výrobkov bez predaja
3. Vstup do areálu jarmoku je bezplatný.
X.
Sankcie
1. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu podľa zákona NR SR č.178/1998 Z.z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a
doplnkov do 500 000 Sk, v prepočte na eurá do 16 596,95 eur, za porušenie povinnosti
predávajúcich uvedených v tomto trhovom poriadku.
2. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto
alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo
porušuje povinnosti predávajúcich uvedené v tomto trhovom poriadku.
XI.
Záverečné ustanovenia
1. Tento trhový poriadok sa zverejní na Žitnoostrovskom jarmoku na viditeľnom mieste.
2. Tento trhový poriadok bol schválený Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská
Streda č. 16/2013 zo dňa 25. júna 2013.
V Dunajskej Strede, 25.6.2013
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta“

II.
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho
vyvesenia na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda.
V Dunajskej Strede, dňa 25. júna 2013

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta
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___________________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom zasadnutí dňa 25.6.2013
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli
mesta a na internetovej stránke mesta dňa 31.5.2013.
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta
dňa 2.7.2013
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 17.7.2013
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