Návrh VZN:
Zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta:
8. júna 2022.
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie do:
20. júna 2022.
Všeobecné záväzné nariadenie zverejnené na úradnej tabuli
29. júna 2022.
Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.
Mesto Nemšová na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 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
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 zákona č. 250/2007
Z. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NEMŠOVÁ č. 10/2022,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Nemšová v znení
VZN č. 7/2012 a VZN č. 2/2019 (ďalej len „VZN 6/2012“)

Článok 1
Vo VZN č. 6/2012 sa mení a dopĺňa:
a) Článok 4 Správa trhových miest, práva a povinnosti správcov trhových miest vkladá sa ods. 3
3.

Správu trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu môže vykonávať iná osoba, ktorá
má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu.
Takýto správca je povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý schvaľuje mestské
zastupiteľstvo v Nemšovej, ktoré zároveň schvaľuje zriadenie takéhoto trhového
miesta v zmysle ustanovený § 3 zákona č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.
b) príloha č.2 TRHOVÝ PORIADOK PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV,
v článku 5 vstupné a povolenie sa mení takto:

1.

Vstupné na príležitostné trhy:
a) jarmok za 1 meter prednej hrany stánku na 2 dni:
- občerstvenie (potraviny, nápoje a pod.)
• predávajúci s trvalým pobytom alebo sídlom v Nemšovej

150,00 €
100,00 €

- obuv, textil, priemyselný tovar, plasty, nábytok, bižutéria, hračky,
umelé kvety, cukrovinky,
• predávajúci s trvalým pobytom alebo sídlom v Nemšovej
- vlastné ľudovoumelecké remeselnícke výrobky bez ukážky ich
výroby do 4m
• za každý ďalší meter predajcom ľudovoumeleckých
remeselníckych výrobkov bez ukážky ich výroby nad 4m
- vlastné ľudovoumelecké remeselnícke výrobky, ak sa predvádza
ich výroba do 4m
• za každý ďalší meter predajcom ľudovoumeleckých
remeselníckych výrobkov ak sa predvádza ich výroba nad 4m

20,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
0,00 €
10,00 €

b) atrakcie:
- maľovanie na tvár a pod.

10,00 €

- autíčka, nafukovacie šmykľavky a hrady, trampolína a pod.

10,00 €/m2

- kolotoče, lunapark, cirkus a pod. (v závislosti na rozsah a dobu prevádzky
min. 250,00 € )
c) príplatok za použitie el. energie:
- pre predaj čapovaných nápojov

80,00 €

- pre predaj tepelne upravených mäsových a iných výrobkov

2.

100,00 €

- iné (cukrová vata)

30,00 €

- remeslá, ktoré potrebujú elektrinu

10,00 €

V prípade, že predávajúci uhrádza poplatok v deň konania jarmoku (podľa ods.1
písm. a) je výška vstupného dvojnásobná.
článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo Nemšová dňa
23.06.2022 uznesením č. 447.
2. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
3. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta na vydanie úplného znenia
VZN č. 6/2012.
V Nemšovej, dňa 29.06.2022

..........................................................................
Miloš Mojto
primátor mesta Nemšová

