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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nemšová č. 2/2019, ktorým sa mení  

a dopĺňa VZN č. 7/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
 na trhových miestach na území mesta Nemšová 

 
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 
záväzné nariadenie:  
 
V prílohe 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            45 € 
- potraviny, nápoje a pod.         25 € 
 
- obuv, textil, priemyselný tovar, plasty, nábytok, bižutéria, hračky, 
  umelé  kvety, cukrovinky,         15 € 
- predávajúci občania s trvalým pobytom v Nemšovej         7 € 
- vlastné ľudovoumelecké remeselnícke výrobky bez ukážky ich  
   výroby do 4m               9 € 
- za každý ďalší meter predajcom ľudovoumeleckých remeselníckych 

výrobkov bez ukážky ich  výroby nad 4m                  20 €/1m 
- vlastné ľudovoumelecké remeselnícke výrobky, ak sa predvádza  
   ich výroba  do  4m                      zdarma 
- za každý ďalší meter predajcom ľudovoumeleckých remeselníckych 
   ak sa predvádza ich výroba nad  4m            10 €/1m 
   
- atrakcie: maľovanie na tvár          10 €  
- autíčka, nafukovacie šmykľavky  a hrady, trampolína a pod.)    20 €/1m2 
   
 
Príplatok za pripojenie na elektrickú energiu: 
pre predaj čapovaných nápojov         20 € 
pre predaj tepelne upravených mäsových  a iných výrobkov     40 € 
iné (cukrová vata)           10 € 
remeslá ktoré potrebujú elektrinu napojenú z MsÚ       5 € 
 
 
 



2. V prípade, že predávajúci uhrádza poplatok v deň konania jarmoku (podľa ods.1 písm. a) je výška 
vstupného dvojnásobná. 
 
3. 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 najneskôr 7 dní.  
4. Predajcovia, ktorí si zabezpečujú predajné miesto v období 5 dní pred začatím jarmoku osobne, 
zároveň uhradia stanovený poplatok do pokladne mesta.     
5. 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. 
6. V prípade, že predávajúci uhradil poplatok prevodom na účet mesta vopred a z akéhokoľvek 
dôvodu sa nemôže zúčastniť jarmoku, nemá nárok na vrátenie poplatku. 
7. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydáva mesto – zamestnanec mestského 
úradu, do pracovnej náplne ktorého takáto činnosť patrí.  
8. Zamestnanec mestského úradu pridelí predávajúcemu miesto až po preukázaní sa povolením na 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb. 
9. Začiatok predaja trhových miest v deň jarmoku od 6.00 hod. na Mestskom úrade v Nemšovej.  
 
 
 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Na tomto VZN sa uznieslo MsZ na svojom zasadnutí dňa 27.06.2019 uznesením č. 84.  VZN 
nadobúda účinnosť 14.7.2019. 

 
 
 
 
V Nemšovej, 27.6.2019                Ján Gabriš 
              zástupca primátora mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


