Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt a
. 8/1998 zo d a 11. 9.1998
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch
a o trhovom poriadku
Mestské zastupite stvo v Byt i pod a § 6 zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
pod a § 3 a § 5 zákona . 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Toto nariadenie ur uje druhy, obdobie a rozsah príležitostných trhov konaných v meste Byt a a upravuje
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na týchto trhoch.
2. Príležitostný trh je predaj výrobkov a poskytovania služieb na priestranstve do asne ur enom na takýto predaj,
najmä jarmoky, sezónne a výro né trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov v primeranom množstve ob anmi medzi sebou.
3. Za príležitostný trh sa považuje aj predaj, resp. poskytovanie služieb vo vlastných halách a priestoroch rôznych
kultúrnych, športových a iných zariadení, ktoré vlastník takýchto objektov prenajme na predaj formou stánkov s
do asným stanoviš om alebo formou prenosného predajného zariadenia /stoly, pulty, stojany a pod./.
§2
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na príležitostných trhoch.
1. Na príležitostných trhoch je možné predáva iba výrobky uvedené v § 7, ods. 2 a § 9 zák. . 178/1998 Z. z. o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Výrobky uvedené v § 6 cit. zákona je
na týchto trhoch predáva zakázané.
2. Jednotlivé druhy služieb, ktoré možno na príležitostných trhoch poskytova sú uvedené v § 8 zák. . 178/1998 Z. z.
Prípadné alšie služby, ktoré sa môžu na tomto trhovom mieste poskytova uvedie Mesto Byt a v povolení na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príslušnom príležitostnom trhu, vydanom konkrétnemu poskytovate ovi
služieb.
§3
Druhy, konanie, rozsah príležitostných trhov a ich zria ovanie.
V meste Byt a sa môžu uskuto ova pod a rozhodnutia primátora mesta Byt e nasledovné príležitostné trhy :
- jarmoky
- ve kono né, viano né, sezónne a výro né trhy
- iné
Obdobie konania príležitostných trhov je dané ich charakterom. Miesto a rozsah ur uje primátor mesta. Zriadi
príležitostný trh a predáva výrobky alebo poskytova služby na týchto trhoch je možné iba s povolením mesta Byt e.
§4
Trhové dni, predajný a prevádzkový as
Príležitostné trhy je možné poriada iba v trhové dni. Trhové dni sú : pondelok až sobota. Prevádzkový a predajný as
pre konkrétny príležitostný trh sa stanovuje v povolení mesta Byt e.
§5
Správa príležitostného trhu
1. Správa príležitostného trhu, ktorý je vo vlastníctve mesta vykonáva Mesto Byt a. Túto správu môže mesto Byt a
zveri právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu príležitostného trhu.

2. Ak sa jedná o príležitostný trh zriadený na priestranstve alebo v priestoroch uvedených v § 1, ods. 3 tohoto VZN,
ktorých vlastníkmi sú fyzické alebo právnické osoby, za správcu takého trhového miesta sa považuje vlastník resp.
prenajímate .
§6
Závere né ustanovenia
1. Pokia v tomto zriadení nie je podrobnejšia úprava /napr. osoby oprávnené predáva výrobky a poskytova služby
na príležitostných trhoch, práva a povinnosti správcu príležitostného trhu, povinnosti predávajúcich, orgány dozoru
a sankcie a pod. /odkazuje sa na zák. . 178/1998 Z. z.
2. V prípade, že správu príležitostného trhu bude vykonáva Mesto Byt a, poplatok za prenájom predajnej, resp.
skladovacej plochy na priestranstve sa stanovuje vo výške 40.-Sk/m2 za príslušný de , pokia osobitný predpis
neur í inak. Spôsob jeho zaplatenia, resp. alšie upresnenia pre konkrétny príležitostný trh sa stanovia v povolení o
zriadení príležitostného trhu.
3. Fyzické a právnické osoby vykonávajúce správu príležitostného trhu sú povinné vyda vlastný trhový poriadok v
zmysle zák. .178/1998 Z. z. a v súlade s týmto nariadením.
4. Toto nariadenie nadobúda ú innos d om 1. 10. 1998.
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