Mesto Žilina na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 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, zákona č. 310/1999 Z. z. a zákona č. 115/2000 Z. z. vydáva toto všeobecne záväzné
NARIADENIE,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 9/1998 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach 

č. 4/2001

Článok I 

Všeobecné ustanovenia

Čl. I. sa dopĺňa o bod č.7:
	Stánok s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska, prenajatý predávajúcemu mestom alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom mesta a správcu trhoviska.


Článok II 

Správa trhoviska, príležitostných trhov a ostatných trhových miest

Čl. II. bod 4 sa mení:

Pôvodné znenie:
	Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva mesto Žilina, pričom správca trhoviska a príležitostného trhu je povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý mesto po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením.


Terajšie znenie:
	Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva mesto Žilina. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo v tržnici vydáva správca trhového miesta.

Správca trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu je povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý mesto po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením 

Článok III. 

Určenie trhových miest

Čl. III sa dopĺňa o bod č.3:
	Trhovým miestom - krytou tržnicou v meste Žilina je: krytá tržnica „SMER“ - ARON      s. r. o., nachádzajúca sa na Ul. R. Zaymusa č. 72/8, Žilina, na l. poschodí nad predajňou potravín.



Článok V 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Čl. V bod l a lc/ sa mení:
	Na trhovisku, trhových miestach a príležitostných trhoch môžu na základe povolenia mesta Žilina predávať výrobky a poskytovať služby: 

	sa nemení 

sa nemení
osoby, u ktorých sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie alebo zápis do obchodného registra, v prípade predaja poľnohospodárskych prebytkov zvláštnej rastlinnej a živočíšnej produkcie, lesných plodov, ovocia, zeleniny, zemiakov, zeleninových a kvetinových sadeníc, kvetov, stromčekov a okrasných kríkov, a to:

Terajšie znenie:
	Na trhovisku, tržnici a príležitostných trhoch môžu na základe povolenia príslušného správcu trhového miesta predávať výrobky a poskytovať služby:

.
.
	osoby, u ktorých sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie alebo zápis do obchodného registra, v prípade predaja poľnohospodárskych prebytkov zvláštnej rastlinnej a živočíšnej produkcie, lesných plodov, ovocia, zeleniny, zemiakov, zeleninových a kvetinových sadeníc, kvetov, Stromčekov a okrasných kríkov, a to:

	samostatne hospodáriaci roľníci / na základe Osvedčenia SHR vydaného v zmysle § 12 písm. a/ až písm. tí zákona č. 219/1991 zb. o súkromnom podnikaní občanov

fyzické osoby predávajúce rastlinné a Živočíšne výrobky zvláštnej pestovateľskej alebo chovateľskej činností alebo lesné plodiny a čečinu.

Článok VI 

Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb

Čl. VI bod 13 sa mení: 

Pôvodné znenie:
	na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady /podľa charakteru predaja/; 

	občiansky preukaz

povolenie mesta Žiliny k predaju výrobkov resp. poskytovaniu služieb - vypúšťa sa 
živnostenské oprávnenie /Živnostenský list, výpis z obchodného registra/
pracovnú zmluvu /originál alebo overenú kópiu/ a overenú kópiu živnostenského oprávnenia ak predávajúci sám nemá povolenie k podnikaniu
potvrdenie príslušného mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy alebo záhrady -vypúšťa sa
preukaz člena záhradkárskeho zväzu - vypúšťa sa , 
preukaz člena chovateľského zväzu
doklad /dodací list - faktúru/ o nadobudnutí predávaného tovare so všetkými predpísanými náležitosťami k tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve
zdravotný preukaz, ak to vyžaduje povaha predávaného tovaru
doklad o pridelení a zaplatení predajného miesta 
osvedčenie o poznaní húb a liečivých rastlín
doklad o kontrole zdravotnej neškodnosti a akosti tovaru 
veterinárne osvedčenie, stanovisko štátneho zdravotného ústavu, osvedčenie o obsahu cudzorodých látok v rastlinných výrobkoch
potvrdenie o odbere čečiny
autorizovanú inšpekčnú knihu /čl. V ods. l1 VZN/ 

Terajšie znenie:
	na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady /podľa charakteru predaja/:

	občiansky preukaz

živnostenské oprávnenie /živnostenský list, výpis z obchodného registra/
pracovnú zmluvu /originál alebo overenú kópiu/ a overenú kópiu živnostenského oprávnenia ak predávajúci sám nemá povolenie k podnikaniu 
doklad /dodací list - faktúru/ o nadobudnutí predávaného tovaru so všetkými predpísanými náležitosťami k tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve 
doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lestných plodín a čečiny 
zdravotný preukaz, ak to vyžaduje povaha predávaného tovaru 
doklad o pridelení a zaplatení predajného miesta 
osvedčenie o poznaní húb a liečivých rastlín 
doklad o kontrole zdravotnej neškodnosti a akosti tovaru 
veterinárne   osvedčenie,   stanovisko   Štátneho   zdravotného   ústavu,   osvedčenie   o obsahu cudzorodých látok v rastlinných výrobkov 
autorizovanú inšpekčnú knihu /č1. V ods. 11 VZN/

Článok VII

Práva a povinnosti správcu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu

Čl. VII bod l sa mení:

Pôvodné znenie:
	Pre trhovisko a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý mesto po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením.


Terajšie znenie:
	Pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý mesto po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením.


Čl. VII bod 1, 2, 3, 4, 5, ako i v nadpise čl. VII sa za slovo trhovisko vsúva slovo tržnica vždy v príslušnom páde.


Čl. VII bod 5 a/ sa mení:

Pôvodné znenie:
	Správca trhoviska a príležitostného trhu kontroluje u predávajúceho:

	oprávnenosť predaja jednotlivými osobami, oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov, preukaz totožnosti, ako i povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydané mesto Žilina.


Terajšie znenie:
	Správca trhoviska, tržnice a príležitostného trhu kontroluje u predávajúceho: 

	oprávnenosť predaja jednotlivými osobami, oprávnenie na podnikanie osobitných predpisov, preukaz totožnosti preukaz totožnosti. 


Čl. VII bod 5.n/ a o/ sa mení:

Pôvodné znenie:
	n/ u drobnochovateľov a pestovateľov, ktorí predávajú svoje prebytky, primeranosť množstva poľnohospodárskych produktov v nadväzností na výmer záhrady, či inej poľnohospodárskej pôdy - vypúšťa sa a nahradí ho bod o/

o/ autorizovanú inšpekčnú knihu

Terajšie znenie:
	n/ autorizovanú inšpekčnú knihu.


Článok VIII

Ambulantný predaj na území mesta Žilina

Čl. VIII bod 5 d/ sa mení /vypúšťa sa slovo nebalená/:

Pôvodné znenie:
	V prípade súhlasného stanoviska mesta Žilina k vykonávaniu ambulantného predaja, na území mesta sa môžu predávať:

	balená a nebalená zmrzlina v zmysle príslušných hygienických noriem a zákonných ustanovení


Terajšie znenie:
	V prípade súhlasného stanoviska mesta Žilina k vykonávaniu ambulantného predaja, na území mesta sa môžu predávať:

	balená zmrzlina v zmysle príslušných hygienických noriem a zákonných ustanovení


Článok X 

Orgány dozoru a sankcie

Pôvodné znenie:
	Dozor nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia a kontrolu predaja, na trhových miestach na území mesta Žilina vykonávajú: 

	Slovenská obchodná inšpekcia 

Okresný úrad v Žiline 
Mesto Žilina - poverené osoby, vrátane poslancov mestského zastupiteľstva /ďalej ten „orgány dozoru“/.
	Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia mesta Žilina - Mestského úradu v Žiline zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste, pričom môžu uplatniť príslušné sankčné opatrenia v zmysle platných zákonných ustanovení.

Orgány dozoru môžu uložiť pokutu:
	od 50 000,- Sk do 500 000,- Sk fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia mesta Žilina alebo správcovi trhoviska za porušenie povinnosti uvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení a v zmysle § 12 zákona č. 178/1998 Z.Z.

od 5 000,- Sk do 500 000,- Sk fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach trhoviska, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhovisku, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom, mimo takto určených miest.
	Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa príslušných osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným nariadením dotknuté.


Terajšie znenie:
	Dozor nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia a kontrolu predaja na trhových miestach na území mesta Žilina vykonávajú: 

	Slovenská obchodná inšpekcia 

Okresný úrad v Žiline 
Mesto Žilina - poverené osoby, vrátane poslancov mestského zastupiteľstva /ďalej len „orgány dozoru“/.
	Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000,- Sk:

	fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia mesta Žilina alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností uvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení a v zmysle § 12 zákona č. 178/1998 Z. z. v platnom znení

fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené mestom na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom, mimo takto určených miest alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činností alebo lesné plodiny a Čečinu, ak nesplní povinnosť podľa 01. VI bod 13 e/.
	Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste.

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa osobitných predpisov.
Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie stí týmto zákonom dotknuté.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované v Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 18. 6. 2001 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta, t. j. 4. 7. 2001.

Ing. Ján Slota
primátor mesta Žilina

