Mestské zastupiteľstvo v Brezne na základe §-u 11 ods. 3 písm.g/ zákona SNR č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v y d á v a
Z M E N Y

A

D O P L N K Y

č.1

v š e o b e c n e

z á v ä z n é h o n a r i a d e n i a
mesta Brezna č.4/98
TRHOVÝ PORIADOK MESTA BREZNO
Čl. I.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna č.4/98 o trhovom poriadku mestského
trhovisku, príležitostných trhov, ktoré bolo schválené uznesením MsZ č.59/98 dňa 24.08.1998 sa
z dôvodu zmeny zákona č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní dopĺňa
takto:
1/

Doterajší §2 sa ruší a vrátane názvu bude znieť:
§ 2
TRHOVÉ MIESTA A PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY
V MESTE BREZNO

1/
Zriadenie a správa príležitostných trhov
a/
Stálym trhoviskom je vymedzené verejné priestranstvo na ul. ČSA vyhradené a vybavené
na sústredený ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb. Zriaďovateľom trhového miesta
je Mesto Brezno. Správcom trhoviska na ul. ČSA sú Technické služby mesta Brezno.
b/
Ambulantný predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných zariadeniach
možno vykonávať v meste len na verejných priestranstvách určených na tieto účely mestom, ako
aj v priestoroch súkromnej tržnice na nám.M.R.Štefánika č.25, Brezno.
c/
Zriaďovateľom trhového miesta v nebytových priestoroch Hotela Ďumbier s.r.o.v Brezne,
nám.M.R.Štefánika 37/31 je mesto Brezno.
Správcom trhového miesta v hotely Ďumbier je HOTEL ĎUMBIER s.r.o. Brezno,
nám.M.R.Štefánika 37/31.
d/
Zriaďovateľom trhového miesta v priestoroch Futbalového štadióna, Fr. Kráľa č.1,
Brezno je mesto Brezno.
Správcom trhového miesta v priestoroch Futbalového štadióna v Brezne, Fr. Kráľa č.1 je
Mestský športový klub, ŠLN 34, Brezno.
e/
Tradičný Ondrejský jarmok sa koná raz v roku, na verejnom priestranstve určenom mestom
Brezno.
f/
Zriaďovateľom a správcom súkromnej tržnice nachádzajúca sa na nám.M.R.Štefánika č.25,
Brezno je fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť v zmysle platných právnych
predpisov.
Čl. II.
Doterajší § 14
bude znieť:

sa bude označovať ako ako § 15 a za § 13 sa vkladá § 14, ktorý vrátane názvu
§ 14
TRADIČNÝ ONDREJSKÝ JARMOK

1. Úvodné ustanovenia:
toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje organizovanie Tradičného Ondrejského
jarmoku,
Tradičný Ondrejský jarmok sa koná raz v roku, a to vždy posledný novembrový týždeň, v
dňoch štrvtok, piatok a sobota na nám.M.R.Štefánika a priľahlých uliciach,
cieľom Tradičného Ondrejského jarmoku je prezentácia podnikateľských subjektov a
kultúrnych telies s možnosťou nákupu, ako aj kultúrneho vyžitia občanov mesta a návštevníkov
zo širokého okolia,
organizovaním jarmoku je poverený zodpovedný pracovník mestského úradu.
2. Čas a podmienky predaja:
- otvorenie jarmoku sa uskutoční v piatok o 8.00 hod.
- všetky prípravné práce a zabezpečenie predaja musia byť

vykonané do 7,45 hod.

predajná doba: štvrtok od 08.00 hod. do 21.00 hod.
piatok od 08.00 hod. do 21.00 hod.
sobota od 06.00 hod. do 15.00 hod.
- predaj sa bude realizovať z vlastných predajných zariadení, prípadne z prenajatých od TIK
Brezno na nám.M.R.Štefánika a priľahlých uliciach a to podľa zastavovacieho plánu.
- stavanie predajných zariadení počas konania jarmoku usmerňujú usporiadatelia organizačného
výboru v spolupráci s Mestskou políciou
- účinkovanie zariadení ľudovo - technickej zábavy (kolotoče, strelnice a iné) je možné len na
vyhradenom priestranstve areál Športového štadióna na ul. Fr. Kráľa č.1, príp.po dohode s
organizačným výborom Ondrejského jarmoku (parkovisko pri OD).
- všetky právnické a fyzické osoby sú povinné uhradiť príslušné poplatky za účasť a ostatné
služby na jarmoku v súlade s platnými poplatkami, ktroé sú súčasťou tohoto VZN.
- všetky právnické a fyzické osoby sú povinné dodržiavať všeobecne platné právne normy a
nariadenia mesta,
- predajné zariadenia si účastníci akcie zabezpečia na vlastné náklady a umiestnia ich podľa
pokynov Organizačného výboru Ondrejského jarmoku

- so stavbou predajných zariadení je treby začať podľa vlastného uváženia tak, aby inštalácia
bola - v súlade so zastavovacím plánom a ukončená najneskôr o 8.00 hod. v piatok,
- po uplynutí tejto doby sa v priestoroch jarmoku zakazuje pohyb motorových vozidiel,
- likvidácia predajných zariadení po ukončení akcie musí byť zabezpečená do 20.00 hod. trieho
dňa akcie (t.j. sobota),
- z predaj na Tradičnom Ondrejskom jarmoku sú vylúčené výrobky uvedené, ktoré sú zároveň
vylúčené aj z predaja na trhovisku:
Tovar, ambulantný predaj ktorého na trhovisku je zakázaný:
a/ živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
b/ vajcia vodnej hydiny
c/ mäso a mäsové výrobky,
d/ mlieko a mliečne výrobky
e/ kompóty a sirupy vyrobené po domácky
f/ tabak a tabakové výrobky
g/ zbrane, strelivá a výbušniny (pyrotechnické výrobky)
h/ pornografia
ch/ omamné látky
i/ rádioaktívne látky
j/ lieky, jedy a iné špecif. látky, ktroých predaj je viazaný na
osobitné povolenia
k/ lahôdkárske výrobky (výrobky studenej kuchyne)
l/ cukrárske výrobky s náplňou
m/ lieh
n/ alkohol, pivo a víno v spotrebiteľskom balení ako aj na priamy
konzum
o/ nekvalitný tovar všeobecne a tovar u ktorého sa nepreukáže
legálny spôsob jeho
nadobudnutia
p/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
r/ chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
Obmedzenie predaja výrobkov:
a/
spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, športové potreby a
hračky sa môžu predávať len v dňoch konania príležitostných trhov a Tradičného Ondrejského
jarmoku povolených mestom Brezno,
b/
obmedzenia podľa písm.a/ sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou
predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
3. Práva a povinnosti predávajúcich
každá právnická a fyzická osoba, podnikajúca podľa platných právnych noriem a
oprávnená predávať na trhoch, má právo zúčastniť sa ako predávajúci na Tradičnom Ondrejskom
jarmoku, ak to nie je obmedzené právnymi predpismi alebo týmto VZN,
každé porušenie platných právnych predpisov, nariadení mesta či nerešpektovania tohoto
VZN bude riešené vylúčením z priestorov jarmoku bez vrátenia zaplatených poplatkov a prípadným
sankčným postihom,
predajné zariadenia účastníkov jarmoku musia byť esteticky upravené a označené podľa
ustanovenia Živnostenského zákona, a to najmä menom, resp. názvom prevádzkovateľa, jeho
sídlom, menom zodpovedného vedúceho, tovar musí byť označný cenou,
povolenie k účasti na jarmoku vydané Mestským úradom v Brezne, ako aj doklad o
zaplatení musia byť umiestnené na viditeľnom mieste v prdajnom stánku:
povolenie vydané na štvrtok bude označené písm. Š.
povolenie vydané na piatok bude označené písm. P.
povolenie vydané na sobotu bude označené písm. S.
majiteľ predajného zariadenia je zodpovedný za udržiavanie čistoty a poriadku v okolí
stánku počas celej akcie,
upratanie trhoviska, odvoz smetí a odpadkov z verejných priestranstiev po ukončení
akcie zabezpečia TS mesta Brezna,
v prípade potreby zavedenia elektrickej energie do predajného zariadenia je potrebné
prihlásiť sa v jarmočnej kancelárii a až po zaplatení paušálneho poplatku je možné realizovať
zavedenie le. energie do predajného stánku,
tovar, predaj ktorého je podmienený stanoviskom dotknutých orgánov štátnej správy, je
možné predávať len po vydaní kladného stanoviska dotknutého orgánu (štátny okresný hygienik,
odbor štátnej veterinárnej starostlivosti a pod.) za čo nesie zodpovednosť predávajúci,
každý účastník jarmoku je zodpovedný za dodržiavanie protipožiarnych predpisov vo
svojom predajnom stánku,

4. Propagácia jarmoku
Propagácia akcie bude zabezpečená v masmédiách: HOREHRONIE, REGIÓN, MTK, príp. iné,
ako aj plagátmi a pozvánkami.
5. Poplatky
a/
právnické a fyzické osoby platia usporiadateľovi jarmoku účastnícky poplatok, v ktorom
je zahrnutý poplatok za prenajatie verejného priestranstva za účelom osadenia predajného
zariadenia takto:
- poplatok za 1m² podľa sortimentu tovaru sa účtuje od 20 Sk do 150 Sk,
b/
poplatok za
počas a po skončení
pri predaji
pri predaji

motorové vozidlo, poplatok za odvoz odpoadkov a upratovanie trhoviska
akcie účtujú a zabezpečujú TS mesta Brezna takto:
potrav. tovaru a občerstvenia ......... 60 Sk
ostatného tovaru ...................... 30 Sk

c/
počas trvania akcie všetky právnické a fyzické osoby predávajúce v priestoroch
mestského trhoviska na ul. ČSA (predajné stoly a vlastné predajné zariadenia ) sú povinné
uhradiť správcovi poplatky v súlade s § 14 ods. 5 písm.a/ tohoto Doplnku k VZN.
d/
v prípade predčasného opustenia trhového miesta sa uhradené poplatky účastníkom
nevracajú a miesto takto uvoľnené má organizátor právo obsadiť iným účastníkom.
6. Sankcie a pokuty
Viď § 13 VZN č.4/98 Trhový poriadok mesta Brezno
Ostatné náležitosti týkajúce sa pokút upravuje § 12 zák.č.178/1998 Z.z., § 24 zák.
č.634/1992 Zb. v znení zák. č.137/1998 Z.z..
Mestské zastupiteľstvo v Brezne na základe §-u 4 ods. 3 písm.h/ a §-u 11 ods. 3 písm.g/ zákona
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zák. č.634/1992 Zb. o ochrane
spotrebiteľa v platnom znení s použitím §-u 7 písm.a/ zák.NR SR č.274/1993 Z.z. o vymedzení
pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa a v súlade s § 3 ods.3 zák.NR SR č.178/1998
Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a
doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
(zák.č.310/1999 Z.z.) v y d á v a
V š e o b e c n e

z á v ä z n é

n a r i a d e n i e

č.
o trhovom poriadku na trhovisku, príležitostných trhov
a Tradičného Ondrejského jarmoku
TRHOVÝ PORIADOK MESTA BREZNO
§ 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.
Toto všeobecne záväzné nariadenie na základe zákona upravuje podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, príležitostných trhoch a na Tradičnom
Ondrejskom jarmoku v meste Brezno /ďalej len "mesto"/v znení neskorších právnych predpisov.
2.
Vymedzuje rozsah právomocí pri ochrane spotrebiteľa.
3.
Technické, prevádzkové a estetické vlastnosti stánku s trvalým stanovišťom, ktorý má
byť umiestnený v priestoroch Mestského trhoviska na ul. ČSA v Brezne, určuje Mestský úrad v
Brezne.
4.
Podmienky predaja na iných trhových miestach než sú uvedené v tomto nariadení môžu byť
upravené osobitným nariadením.
§ 2
TRHOVÉ MIESTA A PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY
V MESTE BREZNO
1/

Zriadenie a správa príležitostných trhov

a/
Stálym trhoviskom je vymedzené verejné priestranstvo na ul. ČSA vyhradené a vybavené
na sústredený ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb. Zriaďovateľom trhového miesta
je mesto. Správcom trhoviska na ul. ČSA sú Technické služby mesta.
b/
Ambulantný predaj ovocia a zeleniny na predajných stoloch s dočasným stanovišťom možno
vykonávať v meste len na verejných priestranstvách určených na tieto účely mestom, ako aj v
priestoroch súkromnej tržnice na nám.M.R.Štefánika č.25, Brezno.
c/
Zriaďovateľom trhového miesta v nebytových priestoroch Hotela Ďumbier na
nám.M.R.Štefánika 37/31 je mesto.
Správcom trhového miesta v nebytových priestoroch je
HOTEL ĎUMBIER s.r.o., nám.M.R.Štefánika 37/31, Brezno.
d/
Zriaďovateľom trhového miesta v nebytových priestoroch DOMU KULTÚRY, Švermova 7,
Brezno je mesto.
Správcom trhového miesta je Mestský športový klub, ŠLN
34, Brezno.
e/
Zriaďovateľom trhového miesta v priestoroch Futbalového štadióna na ul. Fr. Kráľa č.1
je mesto.
Správcom trhového miesta v priestoroch Futbalového štadióna, Fr.
Kráľa č.1 je Mestský športový klub, ŠLN 34, Brezno.
f/
Zriaďovateľom a správcom súkromnej tržnice nachádzajúcej sa na nám.M.R.Šrefánika č.25
je fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť v zmysle platných právnych predpisov.
g/
Tradičný Ondrejský jarmok sa koná raz v roku a to vždy posledný novembrový týždeň v

dňoch štvrtok, piatok a sobota
2/

na nám.M.R.Štefánika a priľahlých uliciach.

Obdobie konania a rozsah príležitostných trhov

1/
Príležitostné trhy v priestoroch Futbalového štadina sa konajú jedenkrát v mesiaci s
dĺžkou trvania jeden deň a to vždy v sobotu. Veľkonočné trhy sa v priestoroch Futbalového
štadióna konajú raz ročne s dĺžkou trvania 24 dní pred Veľkým piatkom. Vianočné trhy sa v
priestoroch Futbalového štadióna konajú tiež raz ročne v rozsahu 24 dní pred Štedrým večerom.
2/
Príležitostné trhy v nebytových priestoroch Hotela ĎUMBIER s.r.o. sa konajú jedenkrát
v mesiaci s dĺžkou trvania jeden deň, a to na základe písomnej žiadosti osoby oprávnenej
predávať výrobky na príležitostných trhoch. Veľkonočné trhy sa v nebytových priestoroch Hotela
Ďumbier konajú raz ročne s dĺžkou trvania 24 dní pred Veľkým piatkom. Vianočné trhy sa v
nebytových priestoroch Hotela ĎUMBIER konajú tiež raz ročne v rozsahu 24 dní pred Štedrým
večerom.
3/
Príležitostné trhy v nebytových priestoroch DOMU KULTÚRY, Švermova 7 sa konajú
jedenkrát ročne a to v mesiaci november v rozsahu max. 5 dní.(Burza zimného športového
ošatenia a športových potrieb).
3/

Práva a povinnosti správcu príležitosných trhov

a/

Správca
-

príležitostného trhu je povinný:
mať k dispozícii inšpekčnú knihu,
zaistiť dozor nad predajom
odstraňovať vzniknuté závady v priestoroch trhu
zabezpečiť udržiavanie poriadku a hygieny v priestoroch trhu
zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu

spolupracovať s ostatnými orgánmi vykonávajúcimi kontrólnu činnosť na
príležitostných trhoch a o vykonaných kontrolách vieť záznamy
b/

Správca
-

príležitostného trhu kontroluje u predávajúcich:
oprávnenie na podnikanie a povolenie na predaj výrobkov na trhových miestach
doklady o zaplatení trhových poplatkov
doklady o nadobudnutí tovaru
používanie elektronickej registračnej pokladnice
udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov
dodržiavanie trhového poriadku

4/ Povinnosti predávajúcich na príležitostných trhoch
a/

Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
označiť svoje predajné miesto menom a adresou fyzickej alebo právnickej osoby
zodpovednej za predaj výrobkov
dodržiavať tento trhový poriadok
používať elektronickú registračnú pokladnicu
udržiavať predajné miesto počas predaja a po skončení v čistote a poriadku
zreteľne označiť predávané výrobky cenou
viesť autirizovanú inšpekčnú knihu
b/

Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi príležitostného trhu:
doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na preddaj výrobkov a preukaz
totožnosti
doklad o zaplatení poplatku na príležitostnom trhu
autorizovanú inšpekčnú knihu
5/ Oprávnenie a riadenie prevádzky príležitostného trhu
a/
Predaj výrobkov v súlade s týmto trhovým poriadkom zabezpečuje správcom poverená,
odborne spôsobilá osoba.
b/
Správcom poverená osoba:
musí byť pri výkone svojej funkcie viditeľne označená
vyberá a kontroluje úhradu trhových poplatkov
kontroluje dodržiavanie funkčnosti hygienických zariadení
vytvára podmienky pre bezpečnosť, ochranu zdravia a požiarnu ochranu
zodpovedá za kultúrnosť predaj výrobkov, za čistotu a poriadok na trhovom
mieste
o zistených nedostatkoch operatívne informuje správcu
c/
Za porušenie ustanovení tohoto trhového poriadku môže správca príležitostného trhu
predávajúcemu zakázať predaj výrobkov, alebo vylúčiť ho z predaja.

Mestské zastupiteľstvo v Brezne na základe §-u 11 ods.3 písm.g/ zákona SNR č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v y d á v a
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mesta Brezna č.4/98
o trhovom poriadku na trhovisku, súkromnej tržnici, príležitostných trhov, tradičného
Ondrejského jarmoku
TRHOVÝ PORIADOK MESTA BREZNO
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna č.4/98 o trhovom poriadku mestského
trhoviska, súkromnej tržnice, príležitostných trhov, ktoré bolo schválené MsZ č.59/98 dňa
24.08.1998 sa v súlade so zmenou platných právnych predpisov zákon č.178/1998 Z.z. o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení zákona
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní sa mení a dopĺňa t a k t o:
1/

Doterajší § 1 /Predmet podnikania/ sa ruší a vrátane názvu bude znieť:
§ 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.
Toto všeobecne záväzné nariadenie na základe zákona upravuje podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na mestskom trhovisku, príležitostných trhoch, súkromnej
tržnice a na tradičnom Ondrejskom jarmoku v meste Brezno /ďalej len "mesto"/ v znení
neskorších platných právnych predpisov.
2.
Vymedzuje rozsah právomocí pri ochrane spotrebiteľa.
3.
Technické, prevádzkové a estetické vlastnosti stánku s trvalým stanovišťom (je stánok
s celoročnou prevádzkou), ktorý má byť umiestnený v priestoroch mestského trhoviska na ul. ČSA
určuje Mestský úrad v Brezne.
4.
Podmienky predaja na iných trhových miestach než sú uvedené v tomto nariadení môžu byť
upravené osobitným nariadením.
2/

Doterajší § 2 / Trhové miesta a trhy v meste / sa ruší a bude znieť:
§ 2
TRHOVÉ MIESTA A PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY
V MESTE BREZNO

1/

Zriadenie a správa príležitostných trhov

a/
Stálym trhoviskom je vymedzené verejné priestranstvo na ul. ČSA vyhradené a vybavené
na sústredený ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
Zriaďovateľom trhového miesta je mesto Brezno.
Správcom trhoviska na ul. ČSA sú Technické služby mesta
b/Ambulantný predaj ovocia a
zeleniny na predajných zariadeniach s dočasným stanovišťom možno vykonávať v meste len na
verejných priestranstvách určených na tieto účely mestom, ako aj v priestoroch súkromnej
tržnice na nám.M.R.Štefánika č.25, Brezno.
c/
Zriaďovateľom trhového miesta v nebytových priestoroch Hotela ĎUMBIER na
nám.M.R.Štefánika 37/31 je mesto.
Správcom trhového miesta v nebytových priestoroch je Hotel ĎUMBIER s.r.o.,
nám.M.R.Štefánika 37/31, Brezno.
d/
Zriaďovateľom trhového miesta v nebytových priestoroch DOMU KULTÚRY, Švermova 7,
Brezno je mesto.
Správcom trhového miesta je Mestský športový klub, ŠLN 34, Brezno.
e/
Zriaďovateľom trhového miesta v priestoroch Futbalového štadióna na ul. Fr. Kráľa č.1,
Brezno je mesto.
Správcom trhového miesta v priestoroch Futbalového štadióna, Fr. Kráľa č.1, je Mestský
športový klub, ŠLN 34, Brezno.
f/
Zriadovateľom a správcom súkromnej tržnice nachádzajúcej sa na nám.M.R.Štefánika č.25
je fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť v zmysle platných právnych predpisov.
g/
Tradičný Ondrejský jarmok sa koná raz v roku a to vždy posledný novembrový týždeň v
dňoch štvrtok, piatok a sobota na nám.M.R.Štefánika a priľahlých uliciach.
2/

Obdobie konania a rozsah príležitostných trhov

1/

Príležitostné trhy v priestoroch Futbalového štadióna sa konajú jedenkrát v mesiaci s

dĺžkou trvania jeden deň a to vždy v sobotu. Veľkonočné trhy sa v priestoroch Futbalového
štadióna konajú raz ročne s dĺžkou trvania 24 dní pred Veľkým piatkom. Vianočné trhy sa v
priestoroch Futbalového štadióna konajú tiež raz ročne v rozsahu 24 dní pred Štedrým večerom.
2/
Príležitostné trhy v nebytových priestoroch Hotela ĎUMBIER s.r.o., nám.M.R.Štefánika
37/31 sa konajú jedenkrát v mesiaci s dĺžkou trvania jeden deň, a to na základe písomnej
žiadosti osoby oprávnenej predávať výrobky na príležitostných trhoch. Veľkonočné trhy sa v
nebytových priestoroch Hotela ĎUMBIER konajú raz ročne s dĺžkou trvania 24 dní pred Veľkým
piatkom. Vianočné trhy sa v nebytových priestoroch Hotela ĎUMBIER konajú tiež raz ročne v
rozsahu 24 dní pred Štedrým večerom.
3/
Príležitostné trhy v nebytových priestoroch DOMU KULTÚRY, Švermova 7 sa konajú
jedenkrát ročne a to v mesiaci november v rozsahu max. 5 dní. (Burza zimného športového
ošatenia a športových potrieb).
3/

Práva a povinnosti správcu príležitostných trhov

a/

Správca
-

príležitostného trhu je povinný:
mať k dispozícii inšpekčnú knihu,
zaistiť dozor nad predajom
odstraňovať vzniknuté závady v priestoroch trhu
zabezpečiť udržiavanie poriadku a hygieny v priestoroch trhu
zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdraviaa požiarnu ochranu

spolupracovať s ostatnými orgánmi vykonávajúcimikontrólnu činnosť na
príležitostných trhoch a o vykonaných kontrolách viesť záznamy
b/

Správca
-

príležitostného trhu kontroluje u predávajúcich:
oprávnenie na podnikanie a povolenie na predajvýrobkov na trhových miestach
doklady o zaplatení trhových poplatkov
doklady o nadobudnutí tovaru
používanie elektronickej registračnej pokladnice
udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predajavýrobkov
dodržiavanie trhového poriadku

4/

Povinnosti predávajúcich na príležitostných trhoch

a/

Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
označiť svoje predajné miesto menom a adresou fyzickej alebo právnickej osoby
zodpovednej za predaj výrobkov
dodržiavať tento trhový poriadok
používať elektronickú registračnú pokladnicu
udržiavať predajné miesto počas predaja a po skončení v čistote a poriadku
zreteľne označiť predávané výrobky cenou
viesť autorizovanú inšpekčnú knihu
b/

Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi príležitostného trhu:
doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a preukaz
totožnosti
doklad o zaplatení poplatku na príležitostnom trhu
autorizovanú inšpekčnú knihu
5/

Oprávnenie a riadenie prevádzky príležitostného trhu

a/
Predaj výrobkov v súlade s týmto trhovým poriadkom zabezpečuje správcom poverená,
odborne spôsobilá osoba.
b/
Správcom poverená osoba:
musí byť pri výkone svojej funkcie viditeľne označená
vyberá a kontroluje úhradu trhových poplatkov
kontroluje dodržiavanie funkčnosti hygienických zariadení
vytvára podmienky pre bezpečnosť, ochranu zdravia a požiarnu ochranu
zodpovedá za kultúrnosť predaja výrobkov, za čistotu a poriadok na trhovom
mieste
o zistených nedostatkoch operatívne informuje správcu
c/
Za porušenie ustanovení tohoto trhového poriadku môže správca príležitostného trhu
predávajúcemu zakázať predaj výrobkov, alebo ho vylúčiť z predaja.
Doterajší § 14 sa bude označovať ako § 15 a za § 13 sa vkladá § 14, ktorý vrátane názvu bude
znieť:
§ 14
TRADIČNÝ ONDREJSKÝ JARMOK
1. Úvodné ustanovenia:
toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje organizovanie Tradičného
Ondrejského jarmoku,
Tradičný Ondrejský jarmok sa koná raz v roku, a to vždy posledný novembrový
týždeň, v dňoch štvrtok, piatok a sobotu na nám.M.R.Štefánika a priľahlých uliciach,
cieľom Tradičného Ondrejského jarmoku je prezentácia podnikateľských subjektov
a kultúrnych telies s možnosťou nákupu, ako aj kultúrneho vyžitia občanov mesta a návštevníkov
zo širokého okolia,
organizovaním jarmoku je poverený zodpovedný pracovník mestského úradu.
2. Čas a podmienky predaja:
-

otvorenie jarmoku sa uskutoční v piatok o 8.00 hod.
všetky prípravné práce a zabezpečenie predaja musia byť vykonané do 7,45 hod.

predajná doba: štvrtok od 08.00 hod. do 21.00 hod.

piatok

od 08.00 hod. do 21.00 hod.

sobota

od 06.00 hod. do 21.00 hod.

3/Práva a povinnosti predávajúcich
každá právnická a fyzická osoba, podnikajúca podľa platných právnych predpisov
a oprávnená predávať na trhoch, má právo zúčastniť sa ako predávajúci na tradičnom Ondrejskom
jarmoku, ak to nie je obmedzené právnymi predpismi alebo týmto Doplnkom č.1 k VZN č.4/98.
predaj sa bude realizovať z vlastných predajných zariadení, prípadne z
prenajatých od TIK Brezno na nám.M.R.Štefánika a priľahlých uliciach a to podľa zastavovacieho
plánu
stavanie predajných zariadení počas konania jarmoku usmerňujú usporiadatelia
organizačného výboru v spolupráci s mestskou políciou
účinkovanie zariadení ľudovo-technickej zábavy (kolotoče,strelnice a iné) je
možné len na vyhradenom priestranstve -areál Futbalového štadióna na ul. Fr. Kráľa č.1, príp.
po dohode s organizačným výborom Ondrejského jarmoku
všetky právnické a fyzické osoby sú povinné dodržiavať všeobecne platné právne
normy a nariadenia mesta
predajné zariadenia si účastníci akcie zabezpečia na vlastné náklady a
umiestnia ich podľa pokynov organizačného výboru Ondrejského jarmoku
so stavbou predajných zariadení je treba začať podľa vlastného uváženia tak,
aby inštalácia bola v súlade so zastavovacím plánom a ukončená najneskôr o 7.45 hod. v piatok
po uplynutí tejto doby sa v priestoroch jarmoku zakazuje pohyb motorových
vozidiel
likvidácia predajných zariadení po ukončení akcie musí byť zabezpečená do
20.00 hod. tretieho dňa akcie t.j. (sobota)
povolenie vydané na štvrtok bude označené písm. Š.
povolenie vydané na piatok bude označené písm. P.
povolenie vydané na sobotu bude označené písm. S.
majiteľ predajného zariadenia je zodpovedný za udržiavanie čistoty a poriadku
v okolí stánku počas celej akcie
upratanie trhoviska, odvoz smetí a odpadkov z verejných priestranstiev po
ukončení akcie zabezpečia TS mesta Brezna
v prípade potreby zavedenia elektrickej energie do predajného zariadenia je
potrebné prihlásiť sa v jarmočnej kancelárii a až po zaplatení paušálneho poplatku je možné
realizovať zavedenie el. energie do predajného stánku
tovar, predaj ktorého je podmienený stanoviskom dotknutého orgánu (štátny
okresný hygienik, odbor štátnej veterinárnej starostlivosti a pod.) za čo nesie zodpovednosť
predávajúci
každý účastník jarmoku je zodpovedný za dodržiavanie protipožiarnych predpisov
vo svojom predajnom stánku
z predaja na Tradičnom Ondrejskom jarmoku sú vylúčené uvedené výrobky, ktoré
sú zároveň vylúčené aj z predaja na trhovisku:
4/
Tovar, ktorého ambulantný predaj na trhovisku je zakázaný:
a/
živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
b/
vajcia vodnej hydiny
c/
mäso a mäsové výrobky
d/
mlieko a mliečne výrobky
e/
kompóty a sirupy vyrobené po domácky
f/
tabak a tabakové výrobky
g/
zbrane, strelivá a výbušniny (pyrotechnické výrobky
h/
pornografia
ch/
omamné látky
i/
rádioaktívne látky
j/
lieky, jedy a iné špecif. látky, ktorých predaj je viazaný na osobitné povolenia
k/
lahôdkárske výrobky (výrobky studenej kuchyne)
l/
cukrárske výrobky s náplňou
m/
lieh
n/
alkohol, pivo a víno v spotrebiteľskom balení ako aj na priamy konzum
o/
nekvalitný tovar všeobecne a tovar u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob jeho
nadobudnutia
p/
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
r/
chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
5/ Obmedzenie predaja výrobkov:
a/
spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, športové potreby a

hračky sa môžu predávať len v dňoch konania príležitostných trhov a Tradičného Ondrejského
jarmoku povolených mestom Brezno,
b/
obmedzenia podľa písm.a/ sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou
predaja a uvádzaním na trh.

6/ Propagácia jarmoku
Propagácia akcie bude zabezpečená v masmédiách: HOREHRONIE, REGIÓN, MTK, príp. iné,
ako aj plagátmi a pozvánkami.
7/ Poplatky
a/
právnické a fyzické osoby platia usporiadateľovi jarmoku účastnícky poplatok, v ktorom
je zahrnutý poplatok za prenajatie verejného priestranstva za účelom osadenia predajného
zariadenia takto:

- poplatok za 1m² plochy podľa sortimentu tovaru sa účtuje od 20 Sk do 180 Sk
(Organizátor Ondrejského jarmoku si vyhradzuje právo zmeny poplatku za umiestnenie predajného
zariadenia)
c/
počas trvania akcie všetky právnické a fyzické osoby predávajúce v priestoroch
mestského trhoviska na ul. ČSA (predajné stoly a vlastné predajné zariadenia ) sú povinné
uhradiť správcovi poplatky v súlade s § 14 ods. 7 tohoto Doplnku č.1 k VZN č.4/98.
d/
v prípade predčasného opustenia trhového miesta sa uhradené poplatky účastníkom
nevracajú a miesto takto uvoľnené má organizátor právo obsadiť iným účastníkom.

8/ Sankcie a pokuty
Viď § 13 VZN č.4/98 Trhový poriadok mesta Brezno. Ostatné náležitosti týkajúce sa
pokút upravuje § 12 zák. č.178/1998 Z.z., § 24 zák. 634/1992 Zb. v znení zák. č.137/1998 Z.z..

V § 6 (PODMIENKY PREDAJA TOVARU A POSKYTOVANIA SLUŽIEB) sa doterajší písm. b/ ruší a nahrádza
sa novým textom t a k t o:
b/
"osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej a
chovateľskej činnosti a fyzické osoby predávajúce lesné plody, a to bez podnikateľského
oprávnenia a dokladu o nadobudnutí tovaru"

§ 16
1/
Na zmenách a doplnkoch č.1 k VZN č.4/98 mesta Brezno o trhovom poriadku /TRHOVÝ
PORIADOK MESTA BREZNO/ sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Brezne dňa ........ pod uznesením
číslo....
2/

Zmeny a doplnky č.1 k VZN č.4/98 nadobúdajú účinnosť 15.dňom po ich zverejnení.

Ing. Vladimír F a š k o
primátor mesta

