VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DOLNÝ KUBÍN Č. 6//2016
KTORÝM SA UPRAVUJE PREDAJ VÝROBKOV A POSKYTOVANIE
SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH V MESTE DOLNÝ KUBÍN
Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“), vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č.
6/2016, ktorým sa schvaľuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
v meste Dolný Kubín.

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto VZN upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území Mesta Dolný Kubín (ďalej len „mesto“), najmä druh predávaných
výrobkov a poskytovaných služieb, druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov,
trhové dni, predajný a prevádzkový čas, ako aj ďalšie podmienky upravujúce predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach.

Čl. 2
Príležitostné trhy
(1)

Mesto povoľuje konanie týchto pravidelných príležitostných trhov:
a)

Kubínsky jarmok – koná sa v centre mesta na uliciach: Hviezdoslavovo námestie,
Radlinského, Gäceľská cesta, Kohútov sad, J. Hollého a S. Nováka. Obdobie
konania sa určuje spravidla na tretí kalendárny týždeň v mesiaci september
v príslušnom kalendárnom roku pri príležitosti osláv „Dni mesta Dolný Kubín“,

b) Veľkonočné trhy – konajú sa na Námestí Slobody, pred stavbou Budova MSKS,
súpisné číslo 1269, postavenou na pozemku CKN parc. č. 390/140 v k.ú. Veľký
Bysterec (ďalej len „stavba MsKS“). Obdobie konania sa určuje spravidla pred
Veľkonočnými sviatkami v mesiaci apríl resp. marec.
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c)

Katarínske trhy – konajú sa na Námestí Slobody, pred stavbou stavbou MsKS.
Obdobie konania sa určuje spravidla v kalendárnom týždni pred 25. novembrom
v príslušnom kalendárnom roku.

d) Vianočné trhy – konajú sa na Hviezdoslavovom námestí. Obdobie konania sa
určuje spravidla na tretí kalendárny týždeň v mesiaci december v príslušnom
kalendárnom roku.
(2)

Mesto písomne oznámi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva organizovanie
hromadných podujatí spojených s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia.

Čl. 3
Trhové dni a čas predaja
(1)

Trhovými dňami na trhových miestach sa určujú dni pondelok až sobota, okrem
štátnych sviatkov.

(2)

Prevádzkový čas na príležitostných trhoch v dňoch pondelok až piatok sa určuje
v časovom rozpätí od 06.30 hod. do 24.00 hod. a predajný čas sa určuje v časovom
rozpätí od 07.00 hod. do 23.30 hod.

(3)

Prevádzkový čas na trhovisku, tržnici, stánkoch s trvalým stanovišťom a ambulantnom
predaji v dňoch pondelok až piatok sa určuje v časovom rozpätí od 06.30 hod. do 17.30
hod. a predajný čas sa určuje v časovom rozpätí od 07.00 hod. do 17.00 hod.

(4)

Prevádzkový čas na všetkých trhových miestach v sobotu sa určuje v časovom rozpätí
od 06.30 hod. do 14.00 hod. a predajný čas sa určuje v časovom rozpätí od 07.00 hod.
do 13.30 hod.

Čl. 4
Druh predávaných výrobkov
(1)

Na trhových miestach sa môžu po dohode s príslušnými orgánmi potravinového dozoru
(Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Dolnom Kubíne a Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne) predávať tieto potravinárske
výrobky:
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a)

zelenina a ovocie,

b) včelí med a výrobky z neho,
c)

trhové konzumné ryby,

d) huby,
e)

mlieko a mliečne výrobky,

f)

mäso a mäsové výrobky,

g) koreniny a koreninové zmesi,
h) obilniny a výrobky z nich,
i)

liečivé rastliny, čaje, lesné plodiny, čečina a výrobky z nich,

j)

cukrovinky a výrobky z nich.

Pri uvádzaní potravín do obehu musia byť splnené príslušné všeobecne záväzné právne
predpisy.

(2)

Ďalšie výrobky, ktoré sa môžu predávať na trhových miestach sú:
a)

kvetiny, imelo, priesady, ozdobné kry, semená a podobné poľnohospodárske
výrobky,

b) vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,
c)

drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,

d) výrobky zo skla a keramiky (poháre, ozdobné a dekoratívne predmety a pod.),
e)

knihy.

(3)

Liehoviny a destiláty je možné predávať len na príležitostných trhoch.

(4)

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
na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných
predajniach.

Čl. 5
Druh poskytovaných služieb
(1)

Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a)

pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
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b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c)

oprava dáždnikov,

d) oprava a čistenie obuvi,
e)
(2)

kľúčové služby.

Na trhových miestach možno poskytovať aj tieto služby:
a)

maľovanie portrétov, fotografovanie,

b) tetovanie umývateľnými prostriedkami,
c)

oprava a čistenie peria,

d) streľba zo vzduchovky,
e)

poskytovanie služieb prostriedkami ľudovej zábavy

f)

detské a iné atrakcia – skákačky, šmýkačky, trampolíny, streľba z kuše.

Čl. 6
Ambulantný predaj
(1)

Povolenie na ambulantný predaj fyzickým a právnickým osobám vydáva Mesto
spôsobom podľa tohto VZN.

(2)

Daň za užívanie verejného priestranstva pri ambulantnom predaji určuje príslušné
všeobecne záväzné nariadenie Mesta.

(3)

Na všetky trhové miesta s ambulantným predajom sa vzťahujú ustanovenia tohto VZN
a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

(4)

V Meste možno formou ambulantného predaja predávať:
a)

knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo
iných diel,

b) drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky,
c)

jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,

d) balená zmrzlina,
e)

ovocie a zelenina,

f)

kvetiny,

g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
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Čl. 7
Záverečné ustanovenia
(1)

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa upravuje predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v meste Dolný Kubín, schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín č. 105/2012 zo dňa
06.09.2012.

(2)

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.11.2016.
V Dolnom Kubíne dňa 29.09.2016

Mgr. Roman Matejov
primátor Mesta Dolný Kubín
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