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VZN vyvesené na úradnej tabuli a internete mesta Nemšová 21.6. 2012
VZN nadobúda účinnosť 6.7.2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Mesta Nemšová č.6/2012

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej v súlade s § 4 ods. 3 písm. h/, § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1
zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v znení neskorších predpisov, v súlade s § 7 zákona č. 274/1993
Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa a § 22 ods. 1
písm. a/ zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne
záväznom nariadení /ďalej len nariadenia/ :

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. 6/2012
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území mesta Nemšová
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto nariadenie určuje trhové miesta a stanovuje podmienky predaja výrobkov a
poskytovaných služieb na jednotlivých trhových miestach.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Základné pojmy a čo sa rozumie pod trhovým miestom, taxatívne vymenúva § 2
zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste.
2. Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
b) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj
vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v
primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
c) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj
na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a
za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého
zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu
d) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo
sezónnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva
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prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené
obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska.
3. Za trhové miesto sa na účely tohto nariadenia považuje aj priestranstvo alebo
nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.
4. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo
prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne,
priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.
5. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa
osobitných predpisov.
Článok 3
Trhové miesta
Mesto Nemšová zriaďuje tieto trhové miesta :
- trhovisko
- príležitostné trhy
- ambulantný predaj
1. Trhovisko
Mesto Nemšová má zriadené trhovisko na ul. Janka Palu.
2. Príležitostné trhy
Mesto Nemšová povoľuje nasledovné príležitostné trhy :
- jarmok v mesiaci august
- na ostatné príležitostné trhy je potrebné osobitné povolenie mesta Nemšová
prostredníctvom Mestského úradu v Nemšovej
Mesto Nemšová povoľuje na uskutočňovanie príležitostných trhov používať ako
trhové miesto:
- trhovisko na ul. Janka Palu
- ul. Janka Palu, ul. Sklárska, ul. Školská, ul. Rybárska, ul. Vážska
- Mierové námestie
- Kultúrne centrum Nemšová
- Amfiteáter Kultúrneho centra
- priestranstvo iné - na základe povolenia mesta
Príležitostné trhy zverejnené v meste Nemšová spôsobom obvyklým - v mestskej
tlači, v mestskom rozhlase, skrinkách úradných oznamov a pod. Príležitostné trhy sú
organizované v dĺžke trvania 1 - 2 dni.
Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch
stanovuje trhový poriadok príležitostných trhov, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto
nariadenia.
3. Ambulantný predaj
Pre ambulantný predaj Mesto Nemšová povoľuje zriadiť na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na nasledovné trhové miesta a to:
- Mierové námestie
- Kultúrne centrum Nemšová
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- Amfiteáter Kultúrneho centra
- Kultúrne stredisko Ľuborča
- Kultúrne stredisko Trenčianska Závada
- priestranstvo pri ihrisku TJ Ľuborča, Kľúčové, Tr. Závada
- priestranstvo pri Požiarnej zbrojnici v Kľúčovom
- priestranstvo pri bývalej ZŠ v Tr. Závade

Článok 4
Správa trhových miest, práva a povinnosti správcov trhových miest

1. Správu trhoviska a miest príležitostného trhu, ako aj ambulantného predaja
vykonáva mesto - mestský úrad.
2. Pri správe trhoviska je povinnosťou:
a) vypracovať trhový poriadok, ktorý je povinný zverejniť na viditeľnom mieste
a zabezpečiť jeho dodržanie, viď. Príloha č.1 tohto VZN
b) kontrolovať u predávajúceho :
- oprávnia na podnikanie v danej oblasti
- doklad o nadobudnutí tovaru
- používanie elektronickej registračnej pokladnice
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaj výrobkov
a poskytovania služieb a po ich skončení
- dodržiavanie trhového poriadku
- primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových
a iných spotrebných výrobkov / ďalej len „vlastné použité výrobky“/
občanmi medzi sebou na príležitostných trhoch, primeranosť množstva
týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne
s prihliadnutím na charakter predávaných výrobkov
- oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú ak
ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou
v primeranom množstve
c) napomáhať kontrolným orgánom pri výkone dozoru,
d) zabezpečovať udržiavanie poriadku a čistoty pred začatím prevádzky,
počas prevádzky a po ukončení prevádzky.
Článok 5.
Podmienky predaja na trhových miestach

1. Podmienky predaja na TRHOVISKU a na PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOCH sú
stanovené v trhových poriadkoch v zmysle prílohe č. 1 a v prílohe č. 2.
2. Ambulantný predaj
a) Ambulantne je možné predávať najmä:
- Knihy, denná a periodická tlač
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- Drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
- Ovocie a zelenina, cukrovinky
- Kvety
- Žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
- Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu
- 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 sa
môžu predávať len v prevádzkárňach t.j. (stánkoch, predajných stoloch).
b) Druhy poskytovaných služieb pri ambulantnom predaji :
- brúsenie nožov, nožníc, nástrojov
- oprava dáždnikov
- oprava obuvi, čistenie obuvi
- kľúčové služby.
3. Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a) strelné zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa
nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné
živočíchy,
j) živé zvieratá a výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na
propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami
chovateľov,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) ďalšie výrobky určené v príslušnom trhovom poriadku trhoviska alebo
príležitostného trhu.
4. Osoby, ktoré sú oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na
trhových miestach určuje § 10 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a to:
4.1 a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov
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.
4.2. Predávať výrobky podľa odseku 4.1. písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i
občania iných členských štátov Európskej únie.“

5.

Povinnosti predávajúceho na trhovom mieste sú zadefinované v § 11 zákona č.
178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach.
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Článok 6.
Poplatky a nájomné
1. Nájomné za prenájom predajnej plochy je stanovené v trhovom poriadku trhoviska,
ktorý je prílohou č. 1 tohto nariadenia.
2. Poplatky pri predaji na príležitostných trhoch , sú stanovené v trhovom poriadku
príležitostných trhov, ktorý je prílohou č. 2 tohto nariadenia.
3. Poplatok za používanie verejného priestranstva na ambulantnom trhovom mieste,
jeho výšku a spôsob upravuje príslušné znenie VZN o miestnych daniach na území
mesta Nemšová.
4.Poplatok za používanie verejného priestranstva vyberá poverený zamestnanec
MsÚ v Nemšovej.
Článok 7.
Kontrola
Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia je oprávnený vykonať :
- hlavný kontrolór
- komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa a VP
- pracovníci MsÚ, ktorým to vyplýva z pracovnej náplne.
Článok 8.
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na svojom
zasadnutí dňa 20.06.2012 uznesením č.169/2012.
2. Nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli v meste.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie č. 27/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach, VZN č. 28/1998 ktorým sa stanovuje trhový poriadok a VZN č.
29/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných
trhoch.
Prílohy: č. 1 Trhový poriadok - trhoviska
č. 2 Trhový poriadok - príležitostných trhov

V Nemšovej, 20.06.2012
Ing. František Bagin, v.r.
primátor mesta
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Príloha č. 1
k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Nemšová
č.6/2012
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na
trhových miestach TRHOVÝ PORIADOK TRHOVISKA
Článok 1
Úvodné ustanovenia a umiestnenie trhoviska
1. Táto príloha s a nevzťahuje na prevádzky podľa osobitného predpisu.
2. Mesto Nemšová zriadilo trhové miesto pre trhovisko na ulici Janka Palu parc. č.
243 o výmere 468 m2 .

Článok 2
Správca trhoviska
1.Správcu trhoviska vykonáva Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41
Nemšová.
2. Práva a povinnosti správcu trhoviska sú upravené v zák. č. 178/1998 Z. z. o
predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších
predpisov.
3. Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste.
Článok 3
Predajná sezóna, prevádzkový a predajný čas
1. Predajná sezóna:
a) letná od 1.apríla - do 31.októbra
b) zimná od 1.novembra - do 31.marca
2. Prevádzkový čas: pondelok - sobota
Nedeľa je nepredajný deň.
3. Predajný čas:
a) letný pondelok - piatok: 6.00 hod.- 18.00 hod.
sobota: 6.00 hod.- 12.00 hod.
b) zimný pondelok - piatok:7.00 hod.-17.00 hod.
sobota: 7.00 hod.-12.00 hod.
4.Tento prevádzkový a predajný čas sa nevzťahuje na trvalé predajné stánky,
nakoľko tieto časy upravuje príslušné znenie VZN o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nemšová.
Článok 4
Povolenie
1. V súlade so zákonom č.178/1998 Z.z. o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach predávajúci predloží na mestský úrad žiadosť o vydanie povolenia
na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku.

7
2. Na základe vydaného povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
poverený pracovník mesta pridelí predávajúcemu predajnú plochu.
3. Za usporiadanie predajných zariadení (stolov) zodpovedá správca trhoviska.

Článok 5
Nájomné

1. Na mestskom trhovisku je vyberané nájomné za prenajatú plochu, ktoré je
predávajúci povinný zaplatiť nasledovné:
a) nájomné za prenajatú plochu pod predajným zariadením (stánok, stôl) 4 €/deň
b) nájomné za osobné motorové vozidlo používané na priamy predaj 5 €/deň
c) nájomné za nákladné motorové vozidlo používané na priamy predaj 10 €/deň
d) nájomné za uloženie stojanov, prepraviek, vešiakov a vriec pred predajným
zariadením a motorovým vozidlom 0,17€/m2. Táto sadzba nájomného sa
nevzťahuje na trvalé predajné stánky.
2. Poplatok vyberá zamestnanec mestského úradu v prospech účtu mesta na
základe vystaveného daňového dokladu. Predávajúci je povinný daňový doklad o
zaplatení nájomného uschovať na účely kontroly.
3. Založený priestor môže byť len do šírky vlastného predajného stánku a svojou
konštrukciou nesmie obmedzovať alebo brániť prístupu a k inému predajnému
stánku alebo predajnému zariadeniu. Konštrukcia nesmie prekročiť výšku dvoch
tretín predajného stánku.

Článok 6
Druh predávaných a poskytovaných služieb
1. Na trhovisku je povolené predávať najmä tieto výrobky:
a) Potraviny:
- ovocie, zelenina, zemiaky musia vyhovovať hygienickým a osobitným požiadavkám
zákona 152/1995 Z. z. o potravinách. Ovocie, zemiaky – musia byť označené varným
typom a vhodnosťou ich požitia.
b) Rastliny (napr. lipový kvet, podbeľ, atď.) možno predávať za podmienky, že
nebudú označené ako liečivé rastliny, ale iba botanickým názvom rastliny.
c) Poľnohospodárske a pestovateľské produkty (kvety, priesady, kry…. ).
d) Sezónne, úžitkové, ľudovoumelecké, umelecké a ozdobné predmety za
predpokladu, že predaj je uskutočňovaný jednorázovo.
e) Vlastné použité výrobky v primeranom množstve.
f) Lesné plody, na ktoré sa nevyžaduje špeciálne osvedčenie.
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g) 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 sa
môžu predávať len v prevádzkárňach (stánkoch, predajných stoloch).
h) Predaj vajec, pekárenských a cukrárenských výrobkov je možný len v
prevádzkárňach (stánkoch), ktoré sú na tento účel vybavené chladiacimi vitrínami a
pultmi s prívodom tečúcej vody zahriatej najmenej na 500 C a studenej pitnej vody,
vhodnými skladovacími priestormi a ľahko čistiteľným vnútorným zariadením.

2. Na trhovisku je povolené poskytovať len tieto služby:
a) Rýchle občerstvenie a stravovanie
b) Brúsenie nožov, nožníc, nástrojov
c) Oprava dáždnikov
d) Oprava a čistenie obuvi
e) Kľúčové služby
f) Brašnárske služby
Článok 7
Povinnosti predávajúcich
1. Predávajúci je povinný :
a) predávať výrobky, resp. poskytovať služby len na mieste určenom správcom
trhoviska (ďalej len predajné miesto),
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
c) viditeľne označiť predajné miesto svojím menom a priezviskom a adresou alebo
názvom a sídlom firmy,
d) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
e) udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote, po skončení predaja zanechať
predajné miesto čisté a upratané,
f) zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov, resp. poskytovaní
služieb,
g) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo správnom množstve a
umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
h) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
i) predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,
j) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb,
k) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov (zákon č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
l) predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky,
m) vylúčiť z predaja zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené
alebo zjavne znehodnotené požívatiny,
n) informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere
poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve,
ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach
uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou,
o) predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je
predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak
spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely,
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p) zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich
bezpečné použitie,
q) predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
r) dodržiavať všetky ostatné povinnosti podľa osobitného predpisu (zákon č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov).
2. Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánom dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie,
b) povolenie na predaj výrobkov alebo na poskytovanie služieb na trhivisku vydané
Mestom Nemšová a doklad o zaplatení poplatku,
c) preukaz totožnosti,
d) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, orgánu
veterinárnej starostlivosti, ak to vyžaduje charakter predávaných výrobkov,
e) pri predaji húb osvedčenie o znalosti húb,
f) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhovisku je povinná predložiť orgánom
dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie
nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.
4. Pri predaji ostatných výrobkov sa povoľuje vystavovať tovar len v rozsahu
predajného stánku, stola. Tovar môže byť skladovaný výlučne v pracovnom priestore
predajného stánku.

Článok č. 8
Nakladanie s komunálnymi odpadmi na trhovisku

1. Za komunálne odpady považujeme odpady z domácnosti, vznikajúce pri činnosti
fyzických osôb a podobné odpady, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo
fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone
činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa. Komunálnymi odpadmi
sú aj odpady z čistenia verejných priestranstiev. To znamená, že komunálnymi
odpadmi z trhoviska sú odpady, pochádzajúce z osobnej potreby predávajúcich
(odpad z občerstvenia a nápojov od predávajúcich a pod), odpad z čistenia trhoviska
a odpad, ktorý na trhovisku odhodili návštevníci pri nákupoch na trhovisku.
2. S odpadmi vznikajúcimi pri bezprostrednom výkone činnosti právnickej osoby a
fyzickej osoby - podnikateľa (ďalej odpad z podnikania) – t.j. papierovými a
plastovými obalmi, fóliami, kartónovými, drevenými a plastovými krabicami a
debničkami – nie je mesto oprávnené nakladať, tento odpad je potrebné odovzdávať
na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej osobe podľa Zákona č. 223/2001
Z.z. o odpadoch. Nakladanie s obalmi a odpadmi z podnikania si zabezpečujú
predávajúci na trhovisku samostatne.

10
3. Predávajúci na trhovisku sú povinní oddeľovať komunálny odpad od odpadu z
podnikania, zmesový komunálny odpad umiestňovať do prideleného kontajnera na
zmesový komunálny odpad. Zvyšky z ovocia a zeleniny umiestňovať do kontajnera
určeného na biologicky rozložiteľný odpad. (Termín zavedenia
ekologického
zhodnocovania Regionálnym centrom biologicky rozložiteľného odpadu v meste
Nemšová bude oznámený občanom spôsobom obvyklým. Do tohto termínu všetky
ustanovenia súvisiace so zavedením ekologického zhodnocovania Regionálnym
centrom biologicky rozložiteľného odpadu v meste Nemšová sú neúčinné).
4. Je zakázané umiestňovať zmesový komunálny odpad a biologický rozložiteľný
odpad predajcami do malých odpadkových košov, ktoré sú určené na odpad,
pochádzajúci od návštevníkov tržnice.
5. Je zakázané umiestňovať odpad z podnikania do nádob určených na komunálny
odpad.
6. Je zakázané ponechať odpad z podnikania po ukončení predaja na
predajných stoloch alebo voľne na ploche trhoviska.

Článok 9
Orgány dozoru a sankcie
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia je oprávnený vykonať :
- hlavný kontrolór
- komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa a VP
- pracovníci MsÚ, ktorým to vyplýva z pracovnej náplne.
2. Mesto Nemšová v zastúpení primátorom mesta ako orgán dozoru v zmysle § 12
ods. 2 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja a poskytovania služieb na
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) môže uložiť pokutu do 16 578 €:
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby
na trhovisku bez povolenia Mesta Nemšová,
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva na trhovisku výrobky,
ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú Mestom Nemšová určené na predaj,
c) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky, ktoré sa môžu
predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom, mimo takto určených miest,
d) fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, ak si nesplní povinnosti podľa § 7 ods. 4.
3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy orgány dozoru zistili
porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
4. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta
podľa osobitných predpisov.
5. Pokuty uložené Mestom Nemšová sú príjmom mesta.
6. Mesto Nemšová môže zakázať predaj výrobkov, resp. poskytovanie služieb na
trhovisku fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva
výrobky alebo poskytuje služby alebo porušuje povinnosti predávajúcich podľa § 11
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zákona 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach.
7. Mesto Nemšová vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených
zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa na trhoviskách a trhových miestach
prostredníctvom 5 člennej komisie menovanej primátorom mesta.
Komisia je zložená : 1 člen- hlavný kontrolór, 2 členovia- zamestnanci MsÚ, 2
členovia - členovia komisie obchodu, ochrany spotrebiteľa a VP.
Pri kontrole musia byť prítomní najmenej 3 členovia, pričom jeden člen komisie musí
byť zamestnancom MsÚ v Nemšovej.
8. Mesto rieši priestupky v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších zmien a doplnkov, ktoré zistí komisia zriadená podľa zákona 250/2007
Zb. zákonov o ochrane spotrebiteľa na trhoviskách a trhových miestach.
9. Mesto Nemšová vydá rozhodnutie o uložení pokuty podľa zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
10. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa
osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté.

V Nemšovej, 20.6.2012.
Ing. František Bagin, v.r.
primátor mesta
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Príloha č. 2
k Všeobecnému záväznému nariadeniu
Mesta Nemšová č. 6/2012
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach:
TRHOVÝ PORIADOK
PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV
Článok 1
Určenie priestranstva

Mesto Nemšová vyčlenilo a určuje na uskutočňovanie príležitostných trhov používať
ako trhové miesto Mierové námestie, Ul. Janka Palu, Ul. Sklárska, Ul. Vážska, Ul.
Školská, Ul. Rybárska, amfiteáter Kultúrneho centra, - trhovisko na ul. Janka Palu,
Mierové námestie, Kultúrne centrum Nemšová, Amfiteáter Kultúrneho centra,
Kultúrne stredisko Ľuborča, Kultúrne stredisko Trenčianska Závada, priestranstvo pri
ihrisku TJ Ľuborča, Kľúčové, Tr. Závada, priestranstvo pri Požiarnej zbrojnici
v Kľúčovom, priestranstvo pri bývalej ZŠ v Tr. Závade, priestranstvo iné - na
základe povolenia mesta.

Článok 2
Predajný a prevádzkový čas

1.Príležitostné trhy povoľuje Mesto Nemšová vykonávať:
V mesiaci august Nemšovský jarmok – 2 dni (piatok sobota) na ostatné príležitostné
trhy, ktoré sú povolené mestom Nemšová.
2. Prevádzkový čas je stanovený počas jarmoku: v piatok od 5.00 do 8.00 hod.,
v sobotu od 5.00 do 8.00 hod. Len v tomto čase je možné vykonávať zásobovanie
stánkov na jarmočnisku.
3.Predajný čas je stanovený počas jarmoku v piatok od 8.00 do 22.00 hod.
a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod. Primátor mesta môže výnimočne určiť aj iný deň
v roku a tiež aj čas predaja (hody, oslavy).

Článok 3
Správca príležitostných trhov
1. Správu príležitostných trhov vykonáva Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41
Nemšová. Práva a povinnosti správcu príležitostných trhov sú upravené v zák. č.
178/1998 Z. z. o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
v znení neskorších predpisov.
2. Trhový poriadok je správca povinný zverejniť na viditeľnom mieste.
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Článok 4
Druh výrobkov a poskytovaných služieb
Na príležitostnom trhu v uvedených priestoroch je povolené predávať len tieto
výrobky:
1. potraviny - ovocie, zelenina, zemiaky musia vyhovovať hygienickým a osobitným
požiadavkám § 3 zákona 152/1995 Z.z. o potravinách,
2. liečivé rastliny /napr. lipový kvet, podbeľ, atď./ možno predávať za podmienky, že
nebudú označené ako liečivé rastliny, ale iba botanickým názvom rastliny,
3. poľnohospodárske a pestovateľské produkty /kvety, priesady, kry.../,
4. sezónne, úžitkové, ľudovoumelecké, umelecké a ozdobné predmety, za
predpokladu, že predaj je uskutočňovaný jednorázovo,
5. vlastné použité výrobky v primeranom množstve,
6. lesné plody, na ktoré sa nevyžaduje špeciálne osvedčenie
7. spotrebné výrobky, najmä textilné výroby, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, hračky, cukrovinky.
Mesto súčasne povoľuje poskytovať na príležitostnom trhu len tieto služby :
1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie v zmysle
príslušných zákonných ustanovení,
2. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
3. oprava dáždnikov,
4. oprava a čistenie obuvi,
5. kľúčové služby,
6. brašnárske služby.

Článok 5
Vstupné a povolenie

1.Vstupné na príležitostné trhy:
a) jarmok za 1 meter prednej hrany stánku na 2 dni:
občerstvenie
20 €
obuv, textil, priemyselný tovar, kuchynský tovar, plasty,
nábytok, bižutéria, hračky, umelé kvety
12 €
predávajúci občania s trvalým pobytom v Nemšovej
7€
remeselnícke výrobky bez ukážky ich výroby
8€
remeselnícke výrobky, ak sa predvádza ich výroba zdarma
Príplatok za pripojenie na elektrickú energiu v počte 1 ks na dva dni:
pre predaj čapovaných nápojov
17 €
pre predaj tepelne upravených mäsových a iných výrobkov 24 €
iné (cukrová vata)
10 €
b) iné príležitostné trhy za 1m2/1 deň

0,17 €
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2. Poplatok je potrebné uhradiť na Mestskom úrade v Nemšovej v hotovosti,
prípadne zloženkou, alebo bankovým prevodom. V prípade inej úhrady ako
v hotovosti, musí byť úhrada pripísaná na účet mesta Nemšová pred začatím
konania jarmoku.
3. V prípade, že sa predávajúci z akéhokoľvek dôvodu rozhodne predávať len jeden
deň, nevznikne mu právo vrátenia pomernej čiastky poplatku, prípadne nárok na
úhradu len pomernej čiastky poplatku.
4. V prípade, že predávajúci uhradil poplatok prevodom na účet mesta vopred
a z akéhokoľvek dôvodu sa nemôže zúčastniť jarmoku, nemá nárok na vrátenie
poplatku.
5. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydáva mesto –
zamestnanec mestského úradu, do pracovnej náplne ktorého takáto činnosť patrí.
6. Zamestnanec mestského úradu pridelí predávajúcemu miesto až po preukázaní sa
povolením na predaj výrobkov a poskytovanie služieb.

Článok 6
Povinností predávajúcich
Povinnosti predávajúcich na príležitostných trhov vymedzuje v príslušných
ustanoveniach zákon č. 178/1998 Z. z. o predaji výrobkov o poskytovaní služieb na
trhových miestach v znení neskorších predpisov.
Článok 7
Kontrola
Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia je oprávnený vykonávať:
- hlavný kontrolór mesta
- zamestnanci mestského úradu, ktorým to vyplýva z pracovnej náplne a sú poverení
primátorom mesta na vykonávanie kontroly

V Nemšovej, 20.6.2012
Ing. František Bagin, v.r.
primátor mesta

