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VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta BOJNICE č. VZN-05-2017
TRHOVÝ PORIADOK
trhového miesta – trhoviska pri fontáne pred Zámkom
v správe Slovenského národného múzea, Bratislava, organizačnej jednotky:
SNM – Múzeum Bojnice
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Mesto Bojnice podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo väzbe na zákon NR SR 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
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 178/1998 Z. z.) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta BOJNICE č. VZN-05-2017
TRHOVÝ PORIADOK
trhového miesta – trhoviska pri fontáne pred Zámkom
v správe Slovenského národného múzea, Bratislava, organizačnej jednotky:
SNM – Múzeum Bojnice

Trhové miesto:
trhovisko – pri fontáne pred Zámkom.
Správca trhového miesta:
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava
IČO: 00164721, DIČ: 2020603068, IČ DPH: SK2020603068
organizačná jednotka :
SNM – Múzeum Bojnice, Zámok a okolie č. 1, 972 01 Bojnice
Trhové dni:

pondelok až nedeľa

Predajná doba:

7,00 – 22,00 hod.

Prevádzková doba:

6,00 – 23,00 hod.

Druhy predávaných výrobkov:
1. remeselné, ľudovoumelecké a umelecké výrobky a spotrebné výrobky:
1.1. drobné umelecké a remeselné výrobky;
1.2. hračky, najmä tradičnej ľudovo-remeselnej výroby;
1.3. suveníry, ozdobné a úžitkové tovary, najmä predmety remeselnej výroby
z prírodných materiálov;
1.4. bižutéria, najmä remeselnej výroby.
Druhy poskytovaných služieb:
1. maľovanie portrétov;
2. maľovanie na tvár a telo.
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Zákaz predaja:
1. zbraní a streliva;
2. výbušnín a výbušných predmetov;
3. tlače a iných vecí, ktoré ohrozujú mravnosť;
4. tabaku a tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie
a neobsahujú tabak;
5. alkoholických nápojov;
6. jedov, omamných a psychotropných látok;
7. liekov;
8. automobilov, motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva;
9. chránených živočíchov, exemplárov živočíchov, nebezpečných živočíchov
a inváznych druhov živočíchov;
10. živých zvierat;
11. chránených rastlín, exemplárov rastlín a inváznych druhov rastlín;
12. húb;
13. surového kravského, kozieho a ovčieho mlieka;
14. domácky vyrobených potravinových produktov (napr. sirupov, kompótov).
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení:
Správca trhového miesta neprenajíma prenosné predajné zariadenia.
Spôsob určenia nájomného za predajnú plochu:
Nájomné sa určí na základe zmluvy o prenájme predajného miesta a vo výške dohodnutej
v zmluve.
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach:
1. označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov;
2. dodržiavať trhový poriadok;
3. používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu
podľa osobitných predpisov;
4. predajné miesto udržiavať v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto
čisté a upratané;
5. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou;
6. splniť si ohlasovaciu povinnosť voči SOZA v prípade používania reprodukovanej
hudby;
7. dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa
osobitných predpisov.
Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu dozoru:
1. doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti;
2. zmluvu o prenájme predajného miesta a doklad o zaplatení nájomného;
3. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb;
4. doklad o nadobudnutí tovaru;
5. na požiadanie orgánu dozoru vysvetlenie o pôvode tovaru.
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Orgány dozoru:
Dozor vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia;
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín;
b) mesto Bojnice:
- poverení pracovníci MsÚ Bojnice;
- Mestská polícia v Bojniciach v rozsahu vlastných kompetencií.

Za správcu trhových miest:
Mgr. Ján Papco
riaditeľ SNM – Múzeum Bojnice

PhDr. František Tám
primátor mesta Bojnice

VZN-05-2017 bolo po schválení MsZ zverejnené 13.04.2017 po dobu 15 dní.
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