MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 250
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 207
trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhovom mieste – príležitostný trh
Tradičný trnavský jarmok

Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h/ a i/ a § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 634/1992 Zb.
o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
207 trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom
mieste – príležitostný trh Tradičný trnavský jarmok.

Čl. 1
(1) V preambule sa vypúšťajú slová:
„§7 zákona č. 274/1992 Zb. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa“.
(2) V čl. 2 ods. 2 sa prvá veta vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„(2) Priestranstvom na konanie príležitostného trhu Tradičný trnavský jarmok
jarmočisko, nachádzajúce sa v centrálnej mestskej zóne mesta Trnava.“
Ďalšie znenie zostáva nezmenené.

je

(3) V čl. 4 sa dopĺňa nové písmeno c), ktoré znie:
„c) za rovnakých podmienok podľa písm. a) a b) i občania iných členských štátov
Európskej únie.“
(4) Čl. 6 sa mení a dopĺňa nasledovne.
Vypúšťa sa písm. d) v celom znení.
Písm. e) až n) sa premenovávajú na d) až l).
Nové písm. e) sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„e) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov, nebezpečné
živočíchy, chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.“

(5) V čl. 9 písm. c) sa vypúšťa slovo „dezinfekciu“.
(6) Čl. 11 vrátane nadpisu znie:
Čl. 11
Kontrolná činnosť
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN na území mesta Trnava
vykonávajú kontrolné orgány, ktorými sú:
a) primátor mesta,
b) Mestský úrad v Trnave – poverení zamestnanci,
c) Mestská polícia mesta Trnava,
d) Útvar hlavného kontrolóra mesta Trnava,
e) poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v rozsahu svojich právomocí daných
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(2) Každý predávajúci je povinný sa na požiadanie kontrolných orgánov, okrem kontrolných
orgánov uvedených v ods. 1 písm. e) tohto článku, preukázať príslušnými platnými dokladmi.
(3) Kontrolné orgány, okrem kontrolných orgánov uvedených v ods. 1 písm. e) tohto článku,
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.
(7) Čl. 12 vrátane nadpisu znie:
Čl. 12
Priestupky a sankčné opatrenia
(1) Priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
sa dopustí ten, kto:
a) vykonáva trhový predaj mimo riadnej prevádzkarne bez právoplatného rozhodnutia
Mesta Trnava,
b) vykonáva trhový predaj mimo určených trhových miest,
c) nepredloží kontrolným orgánom právoplatné rozhodnutie Mesta Trnava, oprávňujúce na
predaj,
d) poruší, resp. nedodrží niektorú povinnosť, vyplývajúcu z čl. 4 Oprávnenie na predaj,
e) poruší, resp. nedodrží niektorú povinnosť, vyplývajúcu z čl. 5 Sortiment a obmedzenie
predaja,
f) poruší zákaz vyplývajúci z ustanovení čl. 6 Zákaz predaja,
g) poruší, resp. nedodrží niektorú povinnosť, vyplývajúcu z čl. 7 Podmienky predaja ,
h) poruší, resp. nedodrží niektorú povinnosť, vyplývajúcu z čl. 8 Povinnosti predávajúcich
fyzických a právnických osôb.
(2) Príslušníci mestskej polície a poverení zamestnanci mestského úradu sú oprávnení za
priestupky podľa ods. 1 uložiť pokutu v blokovom konaní v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov.
(3) Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia tohto VZN môže primátor mesta uložiť
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200.000,- Sk
podľa § 13 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
(4) Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie pokutu do výšky 500.000,- Sk podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 178/1998
Z.z. v znení neskorších predpisov:

a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia obce
alebo správcovi trhoviska za porušení povinností správcu trhoviska podľa § 5 ods. 1 a 3
zákona č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov,
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých
predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú obcou určené na predaj,
c) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá na trhovom mieste predáva výrobky, ktoré
sa môžu predávať len trvalých prevádzkarniach, v stánkoch s trvalým stanovišťom na
trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou je prevádzkovateľom, mimo
takto určených miest,
d) fyzickej osobe alebo právnickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky
z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak
nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších
predpisov.

Čl. 2
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 09.marca 2006.

Schválené uznesením MZ č. 740 zo dňa 21.02.2006.

Ing. Štefan Bošnák, v.r.
primátor mesta

