
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Z laté Moravce č . 4/2012 
Trh o v Ý por i a d o k P"c príležitostné trhv 

Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach v rámci samosprávnej kompetencie 
podl'a ustanovenia § 6 ods. I zákona SNR Č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
nesko rších predpisov. vydáva poMa § II ods. 4. písm. g) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisova § 5 ods. 2 zákona NR SR Č. 178/1998 Z. z. 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zákona Č. 4551199 1 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len .. zákon Č. 178/1998 Z. z.") toto: 

Všeobecne záväzné nariadenie mes ta Zlaté Moravce č . 4/2012 
Trh o v Ý por i II d o k pre príležitostné trhv 

Čl. I 
Úvodn é ustanovenie 

Toto všeobecne zavazné nariadenie /ďalej len ,. VZN' '! upravuje podmienky predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch konaných na území mesta Zlaté 
Moravce. ktorých správcom je Mesto Zlaté Moravce, práva a povinnosti fyzických osôb 
a právnických osôb pri predaj i výrobkov a poskytovaní služieb na týchto príležitostných 
trhoch ako aj oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania podmienok stanovených 
tým to VZN počas konania príležitostných trhov. 

Na účely tohto VZN sa rozumie: 

Čl. 2 
Základné pojmy 

a) príležitostn ým trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na verejnom 
priestranstve na území mesta Zlaté Moravce dočasne určenom na takýto predaj alebo takéto 
poskytovanie služieb v čase konania Zlatomoraveckého jarmoku, Vinobrania, Vianočných 
trhov prípadne v čase konania iných výn imočných podujatí organizovaných mestom Zlaté 
Moravce, 
b) čestným predsedom príležitos tných trhov - primátor mesta. v kompetencii ktorého je 
menovan ie a odvolávanie č l enov organizačného výboru priležitostných trhov, 
c) organizačným výborom príležitostných trhov - skupina zamestnancov MsÚ a ďalších 
organizácií, ktorí zabezpečujú technické a organizačné podmienky konania príležitostných 
trhov, 
d) ľudovou technickou zábavou - najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek. 

zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov určených na 
hromadnú zábavu. 

ČU 
Určenie priestranstva príležitostných trhov 

Prí ležitostné trhy sa môžu uskutočniť: 
a) v centre mesta Zlaté Moravce na Námestí A. Hlinku a na uliciach - Župná. Janka 

Král'a. S. Chalúpku, Migazziho. Poštová. Hviezdos lavova, 
b) na ul. Továrenská - pred zimným štadiónom, 
c) v priestore Amfiteátra vo Vel'kom mestskom parku 
d) na nádvorí Župného domu. 



Čl. 4 
Druhy predávaných vý r obkov a poskytovaných služieb 

l . Počas príležitostných trhov je možné predávať nasledovné vý r obky: 

a) ovocie a zeleninu, ktoré musia vyhovoval" hygienickým požiadavkám v zmysle 
platných predpisov. produkty rastlinného pôvodu z vlastnej drobnej pol'nohospodárskej 
výroby, t. j. ovocie. zeleninu, orechy, jedlé strukoviny. mak, konzumné zemiaky, 
zeleninové a kvetinové sadi vo, kvety 

b) všeobecne známe byliny, koreniny. 

c) vlastné po domácky vyrábané alebo spracované drobné kuchynské potreby z dreva. 
košikárske výrobky a ostatné domáce výrobky z prútia. peria, hliny a kože, 

d) okrasná keramika a umelé kvetiny. 

e) potravinárske výrobky - /napr. slepačie konzumné vaJcia, lesné plodiny, huby, 
včelí med, mäso a mäsové výrobky, trhové konzumné ryby, .. .1 v súlade 
so všeobecne platnými právnymi predpismi na území SR v čase konania príležitostných 
trhov 

f) vianočné 

základe 
stromčeky, chvoje. šišky, čeč i nu a výrobky z nich možno predávať len na 
potvrdenia o spôsobe ich nadobudnut ia. 

g) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky. obuv, domáce potreby, 
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské 
výrobky, kozmeti ka, d rogériový tovar, športové potreby a hračky. 

h) knihy, denná a periodická t l ač. 

i) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky. 

j) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste. 

k) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérii. 

2. Počas príležitostných trhov možno poskytovať tieto služ by: 

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie za 
podmienky dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 
území SR v čase konania príležitostného trhu zo strany poskytovateľa týchto služieb 

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov. 

c) oprava dáždnikov. 

d) oprava a čiste n ie obuvi. 

e) kľúčové služby, 

f) ľudová technická zábava /ďalej len "ĽTZ"/. 



3. a ľrí~ežitostných trhoch sa zakazuje predávať tovar a výrobky určené osobitným 
zákonom. Zivé zvieratá je možné na príležitostných trhoch predávať v rámci predajných 
podujatí a zvodov zvierat organizovan)'ch zväzmi a združeniami chovateľov, a to v areáli 
Amfiteátra vo Veľkom mestskom parku. 

Čl. 5 
Podmienky p"edaja vý robkov a poskytovanie služieb 

I. Počas konania príležitostných trhov môžu na základe povolenia Mesta Zlaté Moravce 
predávať výrobky a poskytovať služby: 

a) fyz ické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podl'a osobitných predpisovl, 

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 
chovateľskej činnosti alebo zberu lesných plodín. 

2. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch vydáva 
Mesto Zlaté Moravce prostredníctvom Mestského úradu. oddelenia správy majetku mesta, po 
uhradení príslušnej dane podľa článku 7 tohto VZN. 

3. Predávajúci na príležitostných trhoch je povinný okrem povinností stanoven)'ch osobitným 
zákonom J dodržiavať aj nasledovné povinnosti: 

a) dodržiavať pokyny Organizačného výboru príležitostných trhov uvedené v Postupovom 
pláne technicko-organizačného zabezpečenia príležitostného trhu /d'alej len .,Postupový 
plán" /, 

b) zabezpečiť zdravotnú nezávadnosť predávaného tovaru 

c) dodržiavať nočný kľud. 

4. Predávajúci na príležitostnom trhu je povinný predložiť členom Organizačného výboru 
príležitostných trhov a orgánom dozoru všetky doklady. ktoré stanovuje osobitný zákon4

, 

pričom ako doklad preukazujúci zaplatenie za uživanie priestranstva je povinný predložiľ 
doklad o zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva za pridelené predajné miesto. 

5. Predávajúci na príležitostných trhoch je povinný udržiavaľ miesto predaja výrobkov a 
poskytovania služieb v čistote, dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja a po skončení 
predaja a prevádzky zanechaľ predajné miesto čisté a upratané. 

ČI. 6 
T rhové dni, predajný a prevádzkový čas a podmienky predaja 

I. Trhové dni, predajný a prevádzkov)' čas pre konanie príležitostných trhov, ktorými 
sú Vinobranie, Vianočné trhy, Zabíjačka. pripadne iné príležitostné trhy, určí primátor 
mesta Zlaté Moravce. Mestský úrad - oddelenie správy majetku mesta zabezpeči včasné 
informovanie verejnosti o takomto určeni obvyklým spôsobom. 

I §6 zákona Č. 178/1 998 Z. z. 
2 § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorSích predpisov a zákon C. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom 
podnikani v znení neskoršich predpisov 

§ II ods. I zákona č. 17811998 Z. z. 
' § II ods. 2 a 3 zákona č . 178/ 1998 Z. z. 



2. Trhovými dňami pre konanie Zlatomoraveckého jarmoku Je piatok a sobota, 
spravidla v mesiaci september, pričom presný termín konania určí primátor mesta Zlaté 
Moravce a bude uvedený v Postupovom pláne. Mestský úrad - oddelenie správy majetku 
mesta zabezpečí včasné informovanie verejnosti o takomto určení obvyklým spôsobom 
Iwebová stránka mesta. regionálna tlači . 

3. Predaj ný a prevádzkový čas Zlatomoraveckého jarmoku Je stanovený nasledovne: 
Piatok: od 900 hod. do 1800 hod. 
Sobota: od 800 hod. do 1700 hod. 

4. Pre stánky s občerstvením Je predajný a prevádzkový čas počas Zlatomoraveckého 
jarmoku v piatok predížený do 22 o hod. 

5. Pre zariadenie ĽTZ počas Zlatomoraveckého jarmoku v piatok aj v sobotu je určený 
prevádzkový čas do 2200 hod. 

6. Predajné zariadenia správca trhového miesta neprenajíma. predávajúci si predajné 
zariadenia zabezpečujú na vlastné náklady. Predajné zariadenia musia byť umiestnené 
podl'a Postupového plánu a zásobené v piatok najneskôr do 800 hod. a v sobotu do 700 hod. 
Stráženie predajných stánkov s tovarom počas prevádzkovej doby príležitostného trhu a 
v ostatnom čase si zabezpečuje každý predávajúci príležitostného trhu sám na vlastné 
náklady. 

7. Predajné stánky musia byť estet icky upravené a na viditel'nom mieste označené: 

a) obchodn)'m menom predávajúceho 
b) miestom podnikania alebo sídlom predávajúceho 
c) menom a priezviskom zodpovednej osoby 
d) sortimentom predaja alebo služieb 
e) poradovým číslom predajného miesta. 

Čl. 7 
Daň za užívanie verejného priestranstvIl 

I . Za účelom vyrubenia poplatku dane za užívanie verejného priestranstva umiestnením 
predajného zariadenia, zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb alebo 
zariadenia ĽTZ sa verejné priestranstvo mesta Zlaté Moravce v čase konania 
príležitostných trhov delí na nasledovné zóny: 

• ZÓNA A -+ ámestie Andreja 1-1Iinku a Župná ulica v Zlatých Moravciach 

• ZÓNA B -+ parkovisko pred Poštou. Ulice Janka Krára. Poštová, Migazziho. 
Sama Chalúpku. nádvorie Župného domu v Zlatých Moravciach 

• ZÓNA C -+ umiestnenie zariadenia ĽTZ na Ulici Janka Krára a San1a 
Chalúpku v Zlatých Moravciach 

• ZÓNA O -+ umiestnenie zariadenia ĽTZ na Továrenskej ulici pred Zimným 
štadiónom v Zlatých Moravciach 



2. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva v čase konania príležitostných trhov 
v Zlatých Moravciach: 

SORT1ME T predávaného tovaru Výška dane 

a poskytovaných služieb 
ZÓNA A ZÓNA B 

Textil, drobný tex tilný tovar, bytový texti I, odevy, 
obuv. koža. kožená galantéria, kožušiny, nábytok, 
priemyselný a elektrotechnický tovar. hračky. 

obrazy - reprodukcie. knihy, drogéria. 
cukrovinky. bižutéria. kozmetika .. .. 4,00 € /m '/deň 2,00 €/m'/deň 

Pochutiny - cukrová vata, pukance, pečené a varené 
gaštany, trdelnik , tekvicové jadierka, varená kukurica, 
zemiakové špirály, predaj korenin, údených výrobkov, 3,00 
ovocia a zeleniny, kvetov 

€ /m '/d eň 1,50 € /m'/deň 

Remeselníci - predaj a predvádzan ie vlastnej výro by 
1,00 € /m '/deň 0,50 € /m'/deň - medovnikári. vareškári. keramikári. hrnčiari. 

košikári. čipkári. rezbári. maliari, brašnári a pod. 
Predaj občerstvenia a poskytovanie takejto služby len 
zo stánku s dočasným stanovi šťom alebo pojazdnej 
predajne občerstvenia vyhovujúcim podľa platných 7,00 € /m'/d eň 5,00 € /m'/deň 
právnych predpisov takémuto predaj u 

a poskytovaniu služby 

Predaj vína a burčiaku 6,00 € /m'/deň 4,00 € /m'/d e ň 

Predaj tovaru /okrem občerstvenia! 
2,50 €/m '/d eň 1,50 € /m'/deň z automobilu 

Parkovanie vozidla 
za predajným zariadením 1,00 € /m'/deň 0,50 € /m'/deň 

UM IESTNENIE ZARIADENIA Vj'ška d'lII e 

LTZ ZÓNA C ZÓNA D 

kolotoče, hojdačky . zábavné strelnice. iné atrakcie 0,40 €/m'/deň 0,20 € /m '/deň 

Č l. S 
Povinnosti a pok)' ny účastnikov Z latomoraveckého jarmoku 

I. Zásobovanie predajných zariadení musi byť vykonané tak. aby po otvorení 
Zlatomoraveckého jarmoku /ďalej ako .,ZMJ·'/ neboli prekážky v priestore cestných 
komunikácií. 

2. Parkovanie s vozidlom je možné výhradne podľa pokynov organ i začného výbo ru . 



3. Záujemcovia o predaj na ZM] sú povinní doručiľ do 15. júna Mestu Zlaté Moravce -
Mestský úrad .. Dotazník - Záväznú prihlášku". ktorá tvorí prílohu Č . I tohto VZN. 

4. Organizačný výbor z prijatých Záväzných prihlášok 
im miesta podľa Postupového plánu pri rešpektovaní 
zákonom5 

na ZMJ vykoná výber a pridelí 
pravidiel stano vených osobitným 

5. Predajné miesto sa rezervuje len tým uchádzačom. ktorí do určeného termínu stano\ eného 
v Postupovom pláne ZMJ. zaplatia príslušnú dali za užívanie verejného priestranstva. 
Rezervácia na pridelené predajné miesta na základe záväznej prihlášky je v prvý deň 
konania ZMJ do 800 hod .. Pri nedodržani uvedenej doby predávajúci stráca nárok na 
pridelenie reze rvovaného predajného miesta, ale má nárok na náhradné voľné predajné miesto 
podľa určenia organizačným výborom . V prípade, že sa prihlásený účastník ZMJ nebude 
môcľ tohto podujatia zúčastniť. in formuje o tom pracovníkov Oddelenia správy majetku 
mesta MsÚ Zlaté Moravce. 

6. Za nedodržanie platných právnych predpisov Slovenskej republiky, nariadení Mesta 
Zlaté Moravce a pokynov Organizačného výboru ZMJ, bude predajca vylúčený z účasti 
na jarmoku. 

7. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN bude vykonávať Mestská polícia. Organizačn)' 

výbor ZMJ a hlavn)' kontro lór mesta. 

Čl. 9 
Správca príležitostných trhov 

Správcom príležitostných trhov je Mesto Zlaté Moravce. síd lo: I. mája 2, 953 O I Zlaté 
Moravce. 

Č l. IO 
Z "ušovacic a záverečné ustanovenia 

I. Týmto VZN sa ruší bod 4. Č lánku IX Poplatky za predaj na trhových miestach VZN č. 
II! 998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
v meste Zlaté Moravce v znení jeho novelizácií. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na schválení tohto VZN č . 

4/2012 mesta Zlaté Moravce - Trh o v Ý por i a d o k pre príležitostné trhy dlia 
26.04.2012 na 14. zasadnut í. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli Mestského úradu v Zlatých Moravciach. tj. 11.05.20 12 . 

, §3 ods. 2 zákona Č . 17811 998 Z. z. 

Ing, Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 



Príloha Č l 

DOTAZNíK - Záväzná prihláška 

ZLATOMORAVECKÝ JARMOK - september ........ ... 

Údaje o žiadateľovi 
OBCHODNÉ MENO 
MENO (SHR) 
IČO 

ADRESA (SHR) 

Sídlo fírmy Ulica Č. domu PSČ I Obec 

resp. I 
miesto podnikania Tel. kontakt 

Údaje o predávanom sortimente 

1. textil , bytový textil , odevy 

2. obuv, koža , kože na galantéria, kož.ušiny 

3. priemyselný tovar, domáce potreby 

4. drobny textilný tovar (ponožky, čiapky) 

PREDÁVANY 5. drogéria, kozmetika 

6. hračky. bižutéria 

SORTIMENT 7. drobný priemyselný tovar 

8. cukrovinky 

9. pochutiny (cukr. vata , pukance, gaštany. trdeln ik, kukUrica , zem špirály , údené výrobky .. .. ) 

10 občerstvenie 

POVINNE 11 víno, burčiak 

ZAKRÚŽKOVAŤ! 12. tekvicové semlačka 

13 vlastné výrobky (len tradičný jarmočný tovar z dreva, kože , keramiky , prútia .. ) 

14 . iné (vypíšte sortiment) I 
'predavaJúci označ r predáva ny sortiment 

Údaje o predajnom mieste 

DUKA m ·uvlesť dlžku čela stánku 

predajného miesta POZNÁMKA: Predávajúcí má právo zaujať verejné príestranslvo do hlbky 3 m. 

Podmienky pre užívanie verejného priestranstva 
Daň za úžívanie verejného pries transtva je v nasledovnej 
tabul'ke: 

Zóna A Zóna B Zóna C Zóna D 

1. textíl , bytovy textil , odevy 24 12 

2. obuv, koža , kožená Qalanléria , kožušiny 24 12 

3. priemvselnv tovar, domáce potreby 24 12 

4. drobnv textilnv tovar (ponožkv, čiapkv) 24 12 

5. drogéria . kozmetika 24 12 

6 . hračky , bižutéria 24 12 

7. drobny priemyselný tovar 24 12 

8. cukrovinky 24 12 

9. pochutíny (cukr. vata, pukanee , ga~tany, trdelník) 18 9 

10. občerstvenie 42 30 

11 . vino, burčiak 36 24 

12. tekvicové semiačka 18 9 

13. vlastné výrobky. tradičny jarmoč.r:!ýJovar ... 6 3 

14. Ľudová techníck. zábava (ĽTZ) 0,40€/m2 0,20€/m2 

Ceny sú uvedené v Eurách za 2 dni za bežn ' meter čela stánku do híbky 3m (okrem ĽTZ) 

Podpis 

Dátum : uchádzača : 




