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NÁVRH  NA UZNESENIE

Mestská rada v Žiline


odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť

	návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostné trhy Mesta Žilina










DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom predkladaného návrhu trhového poriadku pre príležitostné trhy Mesta Žilina  je presné určenie podmienok predaja tovaru a poskytovania služieb na daných príležitostných trhoch stanovených v zmysle zákona č. 178/1998 Z.z. Miestom pre organizovanie príležitostných trhov sú spravidla Mariánske námestie, Farské schody a  Námestie Andreja Hlinku. 

Predkladané VZN je v súlade s právnym poriadkom SR a má dopad na príjmovú časť rozpočtu mesta. Príjmy za udelené blokové pokuty za jeho porušenie sa stanú príjmom mesta.






















VLASTNÝ  MATERIÁL


NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
č.  /2013 


TRHOVÝ PORIADOK
pre 
príležitostné trhy Mesta Žilina


Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. d) a i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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.“) v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým schvaľuje Trhový poriadok príležitostných trhov mesta Žilina (ďalej len Trhový poriadok). 


Článok 1
Správa a určenie príležitostných trhov 

1.Trhový poriadok upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na pravidelne sa opakujúcich príležitostných trhoch, ktorým správcom je Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina:
- Staromestské slávnosti, 
- Vianočné trhy.

2. Priestranstvo na konanie príležitostných trhov je spravidla Mariánske námestie, Farské schody, Námestie Andreja Hlinku.

3. Rozmiestnenie predajných plôch na každom príležitostnom trhu v príslušnom kalendárnom roku sa oznamuje na základe osobitného organizačného pokynu, ktorý vydá správca príležitostného trhu.


Článok 2
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

	Na príležitostných trhoch je povolený predaj týchto výrobkov: 

	drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné predmety,
	originálne balené a označené pekárenské výrobky od oprávnených výrobcov,
	originálne balené mliečne výrobky, pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich uchovávanie na mieste predaja,
	knihy,
	mäsové výrobky v zariadeniach schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva,
	včelie produkty od prvovýrobcov zaregistrovaných na veterinárnej správe,

sušené ovocie, mandle, orechy ( balené a označené predajcom a rokom zberu ),
	pivo, víno, medovina, spotrebiteľsky balené alebo určené na priamu konzumáciu na mieste.

	Na príležitostnom trhu je povolené poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia a stravovania, t. j. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste je možné uskutočňovať iba v stánkoch alebo iných prevádzkárňach, ktoré sú na tento účel osobitne vybavené a schválené rozhodnutím verejného zdravotníctva.

3. O obmedzeniach podávania niektorých druhov potravín môže rozhodnúť orgán na ochranu zdravia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.


Článok 3
Podmienky predaja,  poskytovania služieb a pravidlá prenajímanie prenosných zariadení

	Na príležitostných trhoch môžu predávať výrobky a poskytovať služby: 

	fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
	fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny.


2.  Na príležitostných trhoch nesmú predávať osoby mladšie ako 18 rokov.

3. Predajnú plochu a predajné zariadenie môže využívať len osoba na základe: 
	úspešného absolvovania výberového konania a následného zmluvného vzťahu so správcom trhoviska, 

povolenia mesta Žilina na predaj a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch,
a podľa charakteru predaja aj povolenia na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku ktoré vydáva správca trhoviska.

4. Okrem ostatných podmienok vyplývajúcich z osobitných predpisov a určených v základnej časti tohto nariadenia sú predávajúci povinní: 
	používať na predaj len správcom trhu určenú predajnú plochu,

predávať len v správcom trhu schválenom predajnom zariadení na určenom mieste.

5. Premiestňovanie predajného zariadenia a zmena predajnej plochy v rozpore s vydaným povolením počas príležitostných trhov je zakázané.

6. Počas príležitostných trhov je v priestore trhu zakázané:
	skladovať akékoľvek obaly po predajnom čase mimo predajného zariadenia,
	parkovať motorové vozidlá, okrem zvláštnych povolení vydaných správcom trhu. 


7. Nájomca predajného zariadenia (stánku) je povinný dodržiavať platné predpisy bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a platné predpisy požiarnej ochrany. Vlastné predajné zariadenie (stánok) musí vyhovovať platným STN.

8. Zásobovanie a dovoz tovaru motorovými vozidlami na trhové miesto je možné vždy v čase do 10.00 hod. a po skončení predaja, pričom každý účastník je povinný rešpektovať pokyny a nariadenia poverených pracovníkov MsÚ Žilina a Mestskej  polície. 


Článok 4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

Trhové dni týkajúce sa Staromestských slávností sa konajú zvyčajne na prelome mesiaca máj - jún príslušného kalendárneho roka a prevádzkový čas je minimálne od 10.00 hod. do 19.00 hod. maximálne však do 23.00 hod.
	Trhové dni týkajúce sa Vianočných trhov sa konajú zvyčajne v mesiacoch december          - január príslušných kalendárnych rokov a prevádzkový čas je minimálne od 14.00 hod. do 20.00 hod. maximálne však do 24.00 hod.
	Konkrétne trhové dni v príslušnom kalendárnom roku oznámi mesto Žilina osobitným
rozhodnutím.



Článok 5
Spôsob určenia nájomného za prenajatú plochu a predajné zariadenia počas konania príležitostných trhov

1. Minimálna denná výška nájomného za prenajatú plochu je nasledovná:
	predajné zariadenie remeselníci	  				min.	15 €/deň 

predajné zariadenie s predajom potravín (bez alkoholu) 		min.	30 €/deň
	predajné zariadenie predajom vína, piva, medoviny a občerstvenia

     s bezmäsitými a mäsovými špecialitami                                           cena bude vyplývať z výsledkov verejnej obchodnej súťaže alebo bude určená správcom trhoviska

2. Denná výška nájomného za predajné zariadenie mesta Žilina je nasledovná:
	predajné zariadenie remeselníci	  	15 €/deň 

predajné zariadenie s predajom potravín (bez alkoholu) 		30 €/deň
	predajné zariadenie predajom vína, piva, medoviny a občerstvenia
     s bezmäsitými a mäsovými špecialitami                                           cena bude vyplývať z výsledkov verejnej obchodnej súťaže alebo bude určená správcom trhoviska



Článok 6
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky

1. Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby na trhovom mieste sú povinné:
	udržiavať predajnú plochu počas predaja a po jeho skončení upratané, v čistote a v poriadku a predajné zariadenia (stánky) v prevádzkyschopnom stave,
	mať pri predaji čistý pracovný odev,

predávať bezchybné a zdravotne nezávadné výrobky,
vylúčiť zdraviu škodlivé, skazené a falšované potraviny,
zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne neškodných potravín,
	dodržiavať hygienické predpisy, predpisy v oblasti obchodu, cien, poplatkov a všetky ostatné súvisiace predpisy a tiež umožniť výkon úradnej kontroly a zabezpečiť splnenie uložených opatrení.

2. Na skladovanie potravín – mäsa, mäsových výrobkov, syrových výrobkov, musia byť v predajných zariadeniach zabezpečené a včas zapojené chladiace a mraziace zariadenia. Musí byť zabezpečené oddelené skladovanie všetkých druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich zdravotnú neškodnosť a kvalitu.

3. Potraviny a nápoje môžu byť podávané len v jednorazových nenávratných obaloch a pohároch.

4. Ak sa kontrolou zistí, že predávané výrobky alebo poskytujúce služby nezodpovedajú požiadavkám stanovených všeobecne záväznými predpismi, kontrolný orgán:
	zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a osoba predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby je povinná uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a kvality ako i peňažnú sankciu podľa platných predpisov,
	upozorní na túto skutočnosť správcu príležitostných trhov a príslušný orgán, u ktorého je predávajúci registrovaný.


5. Účastníci trhu sú povinní dodržiavať čistotu a poriadok, dodržiavať predpisy vzťahujúce sa na predaj uskutočňovaný na trhu a správať sa tak, aby svojim konaním nespôsobili ujmu sebe alebo iným osobám. Za straty finančných hotovostí alebo iných vecí účastníkov trhu správca príležitostných trhov nezodpovedá.


Článok 7
Záverečné ustanovenia
       
	Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré schvaľuje Trhový poriadok príležitostných trhov mesta Žilina bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa .................2013.


	Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Žilina t.j. ................2013.      







								    Ing. Igor Choma
								 primátor mesta Žilina








