
Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení vydáva všeobecne záväzné 

 

NARIADENIE 

o organizovaní verejných búrz na území mesta v zmysle zákona SNR č. 

130/1981 Zb. o vnútornom obchode, v znení zákona č. 108/1988 Zb. 
 

Číslo 6/1991 
 

Článok 1 

 

Základné ustanovenie 

 

Toto nariadenie upravuje konanie verejných búrz (ďalej burzy) na území mesta Žilina 

 

Článok 2 

 
1. Organizátor burzy je organizácia, alebo fyzická osoba, ktorá je zaregistrovaná v zmysle 

zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov 

2. Organizátor burzy je povinný: 

a) pred usporiadaním burzy vyžiadať súhlas primátora mesta Žiliny na jej usporiadanie, 

žiadosť je potrebné podať na Mestský úrad Žilina – oddelenie podnikateľskej činnosti 

b) pri usporiadaní riadiť sa usmerneniami a pokynmi obsiahnutými v súhlase primátora 

mesta, ako aj príslušnými zákonmi, predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami 

mesta upravujúcimi túto právnu oblasť  

c) do 3 dní od usporiadania akcie predložiť finančnému oddeleniu MsÚ vyúčtovanie 

vyinkasovaného vstupného za účelom spoplatnenia  

d) na vyzvanie oprávnených orgánov preukázať požadované doklady týkajúce sa 

usporiadanej akcie 

3. Organizátor burzy zodpovedá za verejný poriadok a čistotu v priestoroch počas konania 

jednotlivých akcií 

 

Článok 3 

 

Vstupné burzy a iné akcie podobného charakteru 

 

1. Organizátor burzy môže vyberať v zmysle zákona č. 52/1990 Zb. o cenách 

2. Stanovenie zmluvnej ceny v zmysle cit. vyhlášky MF ČSFR je organizátor burzy povinný 

zverejniť na viditeľnom mieste pred vstupom do priestoru konania akcie. 

 

Článok 4 

 

Predaj občerstvenia, alkoholických nápojov a nealkoholických nápojov pre 

návštevníkov burzy 

 

Pri predaji občerstvenia, alkoholických a nealkoholických nápojov pre návštevníkov burzy je 

povinný organizátor dodržiavať podmienky Okresného hygienika a ďalšie hygienické 

predpisy (úprava o hygienických požiadavkách na stánkový predaj požívatín – Vestník MZ 

SR č. 1-2/1981 zák. č. 20/1996 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu) 



 

Článok 5 

 

Povinnosti účastníka burzy 

 

1. Účastník burzy je organizácia alebo fyzická osoba predávajúca tovar na burze. 

2. Účastník burzy je povinný: 

a) pri predaji tovaru dodržiavať pokyny a usmernenia organizátora burzy 

b) zaplatiť organizátorovi burzy stanovený poplatok za prenajaté miesto (stôl) 

c) pri predaji hotových výrobkov je predávajúci povinný preukázať sa dokladmi: 

- rozhodnutím a registrácii podnikateľa v zmysle zákona č. 105/1990 Zb. 

- pri predaji zahraničného tovaru (elektronika a príslušný drogistický tovar, 

potravinársky tovar, bižutéria, textilné výrobky, hodinársky sortiment a pod.) vo 

väčšom množstve je povinný preukázať sa dokladmi o nadobudnutí vecí 

a rozhodnutím FMZO o povolení zahranično – obchodnej činnosti, prípadne výpisom 

z podnikového registra 

d)  Pri predaji poľnohospodárskych výrobkov a produktov je predávajúci povinný 

dodržiavať zákony a predpisy, všeobecne záväzné nariadenia upravujúce predaj tohto 

sortimentu. 

e) dodržiavať verejný poriadok a čistotu v priestoroch konania burzy 

 

Článok 6 

 

Povinnosti návštevníka burzy 

 

1. Návštevník burzy je fyzická osoba, ktorá zaplatila vstupné organizátorovi burzy 

a nevykonáva predajnú činnosť 

2. Návštevník burzy je povinný: 

a) dodržiavať pokyny a usmernenia organizátora burzy 

b) zaplatiť organizátorovi burzy stanovené vstupné 

c) dodržiavať verejný poriadok a čistotu v priestoroch konania burzy 

 

Článok 7 

 

Kontrola činnosti 

 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním nariadenia vykonávajú orgány štátnej správy, policajný 

zbor, mestská polícia, Okresná hygienická stanica, poslanci mestského zastupiteľstva, 

Mestský úrad. 

 

Článok 8 

 

Pokuty a iné sankcie 

 

Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa stíha a môže byť posudzované 

ako priestupok podľa zákona č.372/1990 Zb., pokiaľ nepôjde o trestný čin. 

 

Článok 9 

 
Ruší sa nariadenie MsNV č. C – 6504/1990 zo dňa 12.10.1990 



 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15.7.1991 

 

Ing. Miroslav Adámek      Ing. Ján Slota 

prednosta mestského úradu      primátor mesta Žilina 

 


