
ľRÁVOPLATImsŤ NmJOBUDlO DŇA .. ť!/~~ .. ť:'ŕ/ 
Všeobecne 

záväzné nariadenie 
~1estského zastLlpi teľstva 

o organizovaní verejných b(lrz 
na ({zemí mesta Zlaté Moravce 

~íslo 2/1991 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach podľa § 6 a § 11 

c:.dstc:\vci:'i\ :::;; písmE~na "'f" zc~,kona ť:.. 369/1990 Zb .. o obecnom zrii:'i\dE'ílÍ 

a v zmysle zákona SNR ť. 130/1991 Zb. o vnútornom obchode. v 

znení zákona SNR t. 109/1988 Zb. vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie: 

Č l ánok 1 

Základné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje konanie verejných 

hÚI"z (d'alej bu!"'zy) na území mesta Z12\tť:~ Mor"avce. 

Č l ánok 2 

Povinnosti organ i zátor o v búrz 

1) Organizátor burzy je organizácia alebo fyzická osoba, 

ktorá je registrovaná v zmysle zákona t. 105/1990 Zb. o súkromnom 

podnikaní ohtanov. 

2) Organizátor burzy je povinný: 

a) pred por1adaním burzy vyžiadať si súhlas primátora 

mesta Zlaté Moravce na jej usporiadanie, ~iadosť je potrebné 

podať na Mestsk~ úrad Zlaté Moravce - oddelenie podnikateľskej 

ť.:inno",ti, 
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b) pr" :i. pOI'''iadan í riadiť usmerneniami a pokynmi 

\1 súhlč:\se prim<f.:\tol~a mest:.a Zlat.(·~ I"lot-,,:\vce., ako aj 

príslu~nými zákonmi. predpismi. v~eobecne záväznými nariadeniami 

mestského zastupiteľst.va. upravujúcimi túto právnu oblasť. 

c) do t.nn:h dn í od poriadania akcie predložiť finanťnému 

oddeleniu Mestského úradu v Zlat.~ch Moravciach vyúťtovanie 

vstupného za útelom spoplatnenia, 

d) na vyzvanie oprávnených orgánov preukázať požadované 

doklady , týkajúce sa poriad anej akcie . 

3) Organizátor burzy zodpovedá za verejn~ poriadok a tistotu 

v priestoroch poťas konania jednotl i vých akcií. 

Článok 3 

Vstupné na buržy a iné akcie podobného charakteru 

1) Drg,::ln i zá tOl'" burzy mOže vyberať vstupné v zmysle zákona 

tislo 526/1990 Zb. o cenách 

2) Stanovenie zmluvnej ceny v z mysle citovanej vyhlá~ky MF 

tSFR je o r ganizátor povinný zverejniť na viditeľnom mieste pred 

vstupom do priest.oru konania akcie. 

Článok 4 

Predaj občerstvenia. alkoholick~ch a nealkoholických nápojov 

pre náv~tevn í kov burzy 

1) Pri predaji obterstvenia. alkoholických a nealkoholických 

nápojov pre náv~tevn1kov burzy je organizátor povinný dodržiavať 

podmienky okresného hygienika hygienické predpisy 

(Uprava o hygienických požiadavkách n~ stánkový predaj poživatín 

- Vestník Ml 2/1.981, 20/1966 Zb. o 

starostlivosti o zdravie ľudu). 
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Článok 5 

Povinnosti ú~astníka burzy 

1 ) Ufastn1k burzy je organizácia alebo fyzická osoba 

predávajúca tovar za burze. 

2) Ufastník burzy je povinný~ 

a) pri predaji tovaru dodržiavať pokyny a usmernenia 

organizátora burzy, 

b) zaplatiť organizátorovi burzy stanovený poplatok za 

prenajaté miesto (stOl), 

c) prl predaji hotových výrobkov 

preukázať sa dokladom: 

je predávajúci povinný 

- rozhodnutím o registrácii podnikateľa 

105/1990 Zb., 

v zmysle zákona ť. 

d) pri predaji poľnohospodárskych výrobkov a produktov je 

predávajúci povinný dodržiavať zákony a predpisy, všeobecne 

závÄzné nariadenia upravujúce predaj tohoto sortimentu, 

e) dodr!iavať verejný poriadok a fistotu v priestoroch 

konania burzy. 

Článok 6 

1) Návštevník burzy je fyzická 

vstupné organizátorovi burzy a nevykonáva 

2) Návštevn1k burzy je povinný: 

osoba, ktorá zaplatila 

predajnú ťinnosť. 

a) dod~iavať pokyny a usmernenia organizátorov burzy, 

b) zaplatiť organizátorovi burzy stanovené vstupné, 

cl dodržiavať verejný poriadok a tistotu v prlestoroch 

konania burzy. 
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Článok 7 

Kontro l ná ~innosť 

Kontrolnú ~innosť nad dodr~iavaním záväzného nariadenia 

mestského zastupiteľstva vykonávajú orgány štátnej správy 

orgány zabezpe~ujúce verejn~ porladok (Mestsk~ úrad - oddelenie 

podnikateľskej ~innosti. DO VB. OHS, mestská polícia. poslanci 

mestského zastupiteľstva). 

Článok 8 

Pokuty a iné san kcie 

Porušenie ustanovení tohoto záväzného 

postihnuteľné podľa platn~ch právnych noriem 

zákon ~. 372/1990 Zb. o prlestupkoch). 

Č l ánok 9 

Spolo~né ustanovenia 

nariadenia je 

(Trestn~ zákon, 

Toto nariadenie nadobúda ú~innosť d~om vyhlásenia a platí 

pre celé územie mesta Zlaté Moravce do nadobudnutia právnej 

ú~innosti Štatútu mesta. 

JUDr. Helena Rozborová, v. r . 

prednosta mestského úradu 

Ing. Peter Orban, v. r. 

primátor mesta 


