Mestský úrad v Spišskom Podhradí, Mariánske námestie č. 37

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 1 /1999
o ambulantnom predaji na území mesta Spišské Podhradie

TRHOVÝ PORIADOK

Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí podľa § 11 ods. 3 písm. g/, § 6 a § 4
ods. 3 písm. h/ zákona Slovenskej národnej ray číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov a zákona číslo 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo
145/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne
záväzné nariadenie, ktoré upravuje ambulantný predaj na trhových miestach v meste
Spišské Podhradie.
§1
Oprávnenie na predaj a poskytovanie služieb
1) Na trhových miestach môžu predávať a poskytovať služby:
a) Fyzické a právnické osoby, oprávnené vykonávať podnikateľskú činnosť podľa
zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
a zákona NR SR číslo 123/1994 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 455/1991
o živnostenskom podnikaní a ostatné organizácie oprávnené vykonávať obchodnú
činnosť.
b) Samostatne hospodáriaci roľníci na základe Osvedčenia vyplývajúceho z § 12a až
12e zákona číslo 219/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
c) Osoby v pracovnoprávnom vzťahu k podnikateľskému subjektu zabezpečujúcemu
predaj na trhovom mieste, ktoré spĺňajú podmienky Zákonníka práce.
d) Autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle
zákona číslo 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach /autorský
zákon/ v znení neskorších predpisov.
e) Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny ak splnia podmienky vyplývajúce
z trhového poriadku a zákona.
f) Občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2)

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.
a) Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky ,odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektrotechniky, drobný tovar,
papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa
môžu predávať len na trhových miestach, príležitostných trhoch a pred
prevádzkárňou jej prevádzkovateľom.
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b) Na trhových miestach sa môžu predávať vlastné použité textilné, odevné, športové a
iné spotrebné výrobky v primeranom množstve občanmi medzi sebou.
c) V meste Sp. Podhradie sa ambulantne môžu predávať:
• knihy, denná a periodická tlač
• drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky
• jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
• balená a nebalená zmrzlina
• ovocie a zelenina
• kvetiny
• žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
• ľudovo-umelecké predmety (výrobcovia predávajú vlastné výrobky podľa § 1
ods.1 písm. d)
• sezónne, ozdobné a úžitkové predmety (k Vianočným, Veľkonočným sviatkom
alebo k iným príležitostiam)
d) Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
• pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
• brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
• oprava dáždnikov
• oprava a čistenie obuvi
• kľúčové služby
• ďalšie služby po predchádzajúcom súhlase mesta Sp. Podhradie

3)

Predaj, pri ktorom sa vyžaduje povolenie, respektíve iný doklad podľa osobitných
predpisov
a) Rastlinné výrobky z vlastnej drobnej poľnohospodárskej výroby, t.j. ovocie, zeleninu,
orechy, jedlé strukoviny, mak, zemiaky /okrem sadbových/, zeleninovú sadbu, kvetiny
a kvetinovú sadbu, kvasenú kapustu.
Občan predávajúci takéto výrobky je povinný preukázať ich hygienickú
nezávadnosť vrátane obsahu cudzorodých látok laboratórnym osvedčením
/najmä ovocia, zeleniny, kvasenej kapusty, zemiakov, maku/.Okrem toho sú títo
občania povinní podrobiť sa kontrole nezávadnosti predávaného tovaru.
V ojedinelých prípadoch, pri predaji v malom množstve možno od predloženia týchto
dokladov upustiť.
b) Huby na základe "Osvedčenia o poznaní húb". Predávať sa môžu len tie huby, ktoré
sú uvedené v osvedčení. Predávané huby musia byť rozkrojené pozdĺžnym rezom,
avšak klobúk musí ostať celistvý.
c) Šišky a čačinu na základe potvrdenia o ich odbere v lesnom závode alebo od majiteľa
lesného porastu.
d) Produkty živočíšneho pôvodu /konzervované, surové ...slepačie vajcia, včelí med/ po
súhlase okresného úradu odboru štátnej veterinárnej starostlivosti v Levoči, /len z
chovov vhodných na konzumáciu, ktoré sú pod stálym veterinárnym dozorom./
e) Cukrovinky, trvanlivé pečivo a nealkoholické nápoje na základe povolenia orgánov
hygienickej služby.
f) Kozmetické prostriedky, pracie a čistiace prostriedky sa môžu predávať len na
základe schválenia príslušného Slovenského testovacieho centra /SKTC/.
g) Elektrovýrobky, ktoré podliehajú schvaľovaniu, na základe atestu príslušného
skúšobného orgánu /zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení
neskorších predpisov/.
h) Osivá, sadivá, škôlkárske výpestky certifikované - uznané ÚKSÚP-om, ktoré spĺňajú
požiadavky STN a fytokaranténne predpisy.
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i)
j)

4)

Lesné plody, dreviny, rastliny vrátane ich plodov a plodníc húb na základe súhlasu
vlastníka pozemku.
Zahraničný tovar na základe rozhodnutia o prepustení tovaru do voľného obehu v
tuzemsku.

Predaj bez povolenia
a) Vlastné, po domácky spracované, alebo vyrábané drobné kuchynské potreby z
dreva, košikárske výrobky a ostatné výrobky z prútia a peria /tzv. jednorázový predaj/.

5) Na trhových miestach je zakázané predávať
a) Alkoholické nápoje *, tabak a tabakové výrobky, lieky, jedy a iné špecifické výrobky,
ktorých predaj je viazaný na osobitné povolenie, nebalený potravinársky tovar /okrem
ovocia a zeleniny/, požívatiny podliehajúce rýchlej skaze, zbrane, strelivá, výbušniny,
rádioaktívne látky, omamné a narkotizačné látky, spreje so slzotvornou a
psychotropnou náplňou, pornografiu.
* / Alkoholické nápoje, podľa zákona č. 219/1996 o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných
izieb, sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75
objemového percenta alkoholu.
b) Všetky potraviny živočíšneho pôvodu pochádzajúce od právnických a fyzických osôb,
ktoré nemajú osvedčenie o spôsobilosti podmienok vydané príslušným odborom
štátnej veterinárnej starostlivosti.
c) Mäso jatočných zvierat, výrobky z mäsa, zverinu, hyfinu, králikov a ryby.
d) Vajcia vodnej hydiny a výrobky z vajec.
e) Surové mlieko kravské, ovčie, kozie a výrobky z nich.
f) Ovčí syr a výrobky z ovčieho mlieka.
g) Sušené huby a výrobky z húb, s výnimkou priemyselne spracovaných, čerstvé na
drobno krájané huby.
h) Ďalšie výrobky a tovar, ktorých predaj je zakázaný platnými právnymi normami.
i) Na trhoviskách /vrátane verejných priestranstiev/ je zakázané vykonávať akúkoľvek
zmenárenskú činnosť.
j) Pašovaný, prípadne protiprávne nadobudnutý tovar, alebo veci, tovar a veci, na ktorý
predávajúci nevie preukázať spôsob nadobudnutia a pôvod.
k) Slepačie vajcia v období od 1.6. do 30.9. bežného kalendárneho roku.
l) Rastlinné oleje a kozmetické výrobky.
m) Zbrane a strelivo
n) Výbušniny a pyrotechnické výrobky
o) Tlač a iné veci ktoré ohrozujú mravnosť
p) Tabak a tabakové výrobky
q) Lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
r) Jedy, omamné a psychotropné látky
s) Lieky
t) Automobily motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
u) Chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
v) Živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, a ďalšou výnimkou vyplývajúcou
zo zákona č. 178/1998 Z.z.

6)

Predaj cudzími štátnymi príslušníkmi

Predaj cudzími štátnymi príslušníkmi na trhových miestach v meste Spišské
Podhradie je z a k á z a n ý s výnimkou tých, ktorým bolo udelené živnostenské oprávnenie
podľa zákona číslo 455/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
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§2
Podmienky predaja - povinnosti predávajúceho
1) Predávajúci sú povinní dodržiavať:
a) Podmienky upravené zákonom číslo 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení
neskorších predpisov a predpismi na jeho vykonanie, tiež platné právne úpravy
vzťahujúce sa k trhovému predaju, uchovávaniu a manipulácii s požívatinami.
b) Zákon číslo 215/1992 Zb. o veterinárnej starostlivosti.
c) Živnostenský zákon - zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov a zákona NR SR číslo 132/1994 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
d) Obchodný zákonník - zákon číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
e) Občiansky zákonník /úplné znenie ako vyplýva z neskorších zmien, doplnení a úprav/
číslo 47/1992 Zb. a nariadenia vlády SR číslo 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.
f) Zákon o cenách číslo 18/1996 Z.z. g/ Zákon číslo 634/1992 Zb. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
g) Zákon číslo 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 105/1990 Zb. o
súkromnom podnikaní občanov.
h) Zákon o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach /autorský zákon/ úplné znenie
číslo 247/1990 Zb. o vyhlášku Ministerstva kultúry SR na vykonanie niektorých
ustanovení autorského zákona číslo 488/1991 Zb. a oznámenie číslo 90/1992 Zb. o
prave chýb v autorskom zákone.
i) Zákon číslo 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona číslo 479/1992 Zb.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnom skúšobníctve v znení zákona číslo 54/1987
Zb. a zákona číslo 194/1988 Zb.
j) Zákon číslo 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona
číslo 632/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorým sa tento zákon mení a
dopĺňa.
k) Vyhlášku číslo 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou
registračnou pokladnicou a vyhlášku číslo 59/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
l) STN 460310.
m) Zákon číslo 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
n) Colný zákon číslo 180/1996 Z.z. v platnom znení.
o) Zákon číslo 505/1990 Zb. o metrológii.
p) Vyhlášku SBÚ číslo 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch /§ 8 ods. 5,7 a 8/.
q) Zákon číslo 152/1995 Z.z. o potravinách a Výnos MZ SR a MP SR číslo 981/1996100 z 20.5.1996, ktorým sa vydáva prvá, druhá a tretia hlava druhej časti
potravinového kódexu SR.
2) Predávaný tovar musí zodpovedať svojou akosťou a musí byť rozdelený podľa
akostných
tried /I.,II. a pod./. Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť čisté,
zbavené hliny a zvädnutých častí, ovocie musí byť akostne roztriedené a počas
predaja uložené v debnách alebo košoch, prípadne vyložené na mieste zákazníkovi
dostupnom. Ak to povaha výrobkov vyžaduje, najmä so zreteľom na hygienické
podmienky predaja a chrakter použitia, je predávajúci povinný výrobky predávať v
hygienicky nezávadných obaloch alebo ich do takýchto obalov pri predaji zabaliť a
chrániť predávaný tovar /požívatiny, kozmetické výrobky a drogériový tovar/ pred
nepriaznivými účinkami pveternostných podmienok /priamym slnečným žiarením,
dažďom a pod./
3) Predávajúci je povinný na požiadanie zákazníka vydať doklad o zakúpení tovaru.
Strana 4

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

4) Predávajúci zodpovedá za zdravotnú nezávadnosť predávaného tovaru a je povinný
podrobiť sa kontrole nezávadnosti. Na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť
vzorku predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný
orgán vydá predávajúcemu potvrdenie a odobratí vzorky, v ktorm uvedie množstvo
vzorky a jej hodnotu.
5) Kompetentné štátne kontrolné orgány môžu obmedziť, alebo úplne zakázať predaj
takých výrobkov, ktoré nezodpovedajú akosti, zatriedeniu, alebo sú podmienené
nákazovou situáciou, alebo nie je známy ich pôvod, upozornia na túto skutočnosť
správcu trhoviska a príslušný orgán, u ktorého je predávajúci registrovaný.
Predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti
a
peňažnú sankciu podľa platných predpisov.
6) Miesto na predaj - stánok, stôl - musí byť označený obchodným menom podnikateľa
a u fyzickej osoby aj bydliskom /obchodným menom podnikateľa fyzickej osoby je
jeho meno a priezvisko/. U právnických osôb názvom firmy a sídlom. Predávaný tovar
musí byť označený cenovkami a akostnými triedami. Predávajúci nesmie o
predávanom tovare uvádzať nepravdivé údaje s cieľom uviesť spotrebiteľa do omylu.
7) Predaj tovaru na zami je zakázaný s výnimkou tých druhov, u ktorých skadovanie na
zami povaha tovaru dovoľuje /priesady, kvety, zelenina, zemiaky, ovocie/.
8) Predávajúci je povinný používať ciachované miery, váhy a závažia.
9) Predávajúci je povinný mať čistý odev, udržiavať prenajaté miesto v čistote a po
skončení predaja zo zanechať čisté a upratané.
10) Predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov
a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a
zvláštnymi technickými pravidlami.
11) Viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov a túto predložiť na
požiadanie správcovi trhového miesta a orgánom trhového dozoru
12) Predávajúci so súhlasom správcu trhového miesta môže za poplatok parkovať s
motorovým vozidlom na trhovom mieste.
13) Pri kontrole sa predávajúci musí preukázať:
• občianskym preukazom
• potvrdením o zaplatení miestneho poplatku
• živnostenským oprávnením k podnikaniu
• pracovnou zmluvou /úradne overenou fotokópiou/, ak predávajúci sám nemá
povolenie k podnikaniu
• ak to vyžaduje osobitný predpis, osvedčením o poznaní húb, potvrdením o odbere
čačiny, hygienickým osvedčením, zdravotným preukazom, veterinárnym osvedčením,
ktoré vydáva štátny veterinárny lekár a pod.
• osvedčením o hygienickej nezávadnosti predávaných požívatín vrátane obsahu
cudzorodých látok
• dokladom Slovenského testovacieho centra
• dokladom o nadobudnutí tovaru a pôvode tovaru
• dokladom, ktorým bol zahraničný tovar prepustený do voľného obehu v tuzemsku
§3
Ceny tovaru
1) Ceny na trhových miestach sú tvorené dohodou medzi kupujúcimi a predávajúcimi podľa
zákona o cenách číslo 18/1996 Z.z.
§4
Poplatky
1) Predávajúci na trhových miestach v meste Spišské Podhradie sú povinní zaplatiť za
použitie verejného priestranstva, trhového miesta a používanie zariadenia trhového
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miesta poplatok podľa zákona číslo 544/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov o miestnych
poplatkoch a podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Podhradie
o miestnych poplatkoch.
a) Poplatky na priestranstve dočasne určenom na predaj
Poplatky vyberá poverený správca trhového miesta (Mestské kultúrne stredisko, ďalej
MsKS) a sú nasledovné:
- za stôl bez strechy (1/2 stola)
150,-Sk/deň i začatý
- za stôl so strechou (1/4 stola)
150,-Sk/deň i začatý
- za voľnú predajnú plochu
30,-Sk/m2/deň i začatý
b) Poplatok za nebytový priestor – Reštaurácia pod hradom
Poplatky vyberá správca trhového miesta (zodpovedný vedúci v Reštaurácii pod
hradom) a je nasledovný:
3 000 Sk/každý i začatý deň
2) Poplatok za parkovanie na určenom parkovisku pri trhovom mieste
a) Za osobné motorové vozidlo
15,-Sk/deň i začatý
b) Za nákladné motorové vozidlo do 5t
30,-Sk/deň i začatý
c) Parkovanie motorových vozidiel o celkovej hmotnosti nad 5t sa NEPOVOĽUJE.
3) Platiteľ je povinný uschovať zúčtovateľné potvrdenie o zaplatení poplatku pre prípad
kontroly. Toto potvrdenie je nepredajné, neprenosné a platí len na ten deň na ktorý bolo
vydané.
§5
Riadenie trhových miest a kontrola predaja.
1) Na svojom území, mesto Spišské Podhradie povoľuje zriadiť tieto trhové miesta:
1.1. Príležitostné trhy
Veľkonočný jarmok
Lokalita: Verejné priestranstvo pred MsÚ
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb: V súlade s trhovým poriadkom.
Správca trhového miesta: MsKS
Termín: April
Hodový jarmok
Lokalita: Verejné priestranstvo pred MsÚ
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb: V súlade s trhovým poriadkom.
Správca trhového miesta: MsKS
Termín: September
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Vianočný jarmok
Lokalita: Verejné priestranstvo pred MsÚ
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb: V súlade s trhovým poriadkom.
Správca trhového miesta: MsKS
Termín: December

1.2. Ambulantný predaj
1.2.1. Pred prevádzkovými jednotkami – chodníková časť
Predajné zariadenie: prenosné
Tovarové zameranie: ako v stacionárnej jednotke
Predajný čas: ako v stacionárnej jednotky
Prevádzkový čas: každý štvrtok v týždni
1.2.2. Verejné priestranstvo pred MsÚ
Predajné zariadenie: prenosné
Tovarové zameranie: V súlade s trhovým poriadkom.
Predajný čas: V súlade s trhovým poriadkom.
Prevádzkový čas: každý štvrtok v týždni
1.2.3. Nebytové priestory v Reštaurácii pod hradom
Predajné zariadenie: prenosné
Tovarové zameranie: V súlade s trhovým poriadkom.
Predajný čas: 8.00 až 19.00
Prevádzkový čas: Každý piatok a sobotu v týždni
2) Predajná doba
a) letné obdobie /apríl - október/
od 5.00 do 19.00 hod.
b) zimné obdobie /november – mar/
od 8.00 do 16.00 hod.
3) Zriaďovateľ trhových miest.
Zriaďovateľom trhových miest je mesto Spišské Podhradie, ktoré obhospodaruje
zariadenie trhových miest, zabezpečuje kontrolu dodržiavania podmienok predávajúcich
a správcu, spolupracuje s ostatnými kontrolnými orgánmi.
4) Správca trhoviska - povinnosti a práva
a) Riadi a dozerá na plynulú prevádzku trhu, predávajúci je povinný rešpektovať jeho
pokyny
b) Prideľuje miesto na predaj a vyberá poplatky počas celej predajnej doby
Poplatok je možné vybrať len v prípade, že predávajúci predloží platné doklady,
oprávňujúce túto činnosť vykonávať /§ 2 odst. 13. trhov. poriadku/.
c) Zabezpečuje poriadok, čistotu, hygienu trhovísk, ich umývanie, pravidelný odvoz
smetí a odpadu, riadne udržiava stoly a stará sa o opravy a údržbu všetkých plôch
trhových miest.
d) Kontroluje doklady o nadobudnutí tovaru a vecí alebo o ich pôvode a ostatné
doklady oprávňujúce zabezpečovať predaj. Dbá, aby stoly a predajné miesta
boli označené menom predávajúceho.
e) Spolupracuje s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej činnosti.
Vedie knihu kontról, do ktorej sa zapisuje každý kontrolný orgán.
f) V prípade porušovania podmienok predaja, zjednáva nápravu. Ak nemôže
nápravu zjednať správca, prizýva k tomu mestskú políciu.
g) Kontroluje používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných
predpisov.
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h) Kontroluje vedenie autorizovanej inšpekčnej knihy podľa osobitných predpisov.
i) Kontroluje primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových
a iných spotrebných výrobkov občanmi medzi sebou, primeranosť množstva týchto
predávaných výrobkov posudzuje individuálne s prihliadnutím na charakter a stav
predávaných výrobkov.
j) Vydáva povolenia na predaj na trhových miestach.
5)

Predajné stoly, miesta.
Zakúpený stôl - miesto je možné obsadiť v priebehu celého dňa.
Akýkoľvek prenos, prenájom alebo zapožičiavanie predajného miesta medzi
predávajúcimi na trhových miestach je zakázaný.
6) Na trhových miestach je zakázané:
• po ukončení predaja skladovať akékoľvek obaly
• parkovať s motorovými vozidlami /tieto musia byť zaparkované na vyhradených
miestach/
• vodiť psov na priestranstvá, ktoré sú určené na predaj
• hrať hry všetkých druhov vrátane kartových a hazardných
7) Predaj mimo vyhradených trhových miest - povoľuje Mestský úrad Sp. Podhradie.
V prípade atraktívnosti tovaru môže byť predaj povolený i na iných verejných
priestranstvách, o týchto prípadoch rozhoduje Mestský úrad Sp. Podhradie.
8) Predaj na trhoch kontrolujú poverené kontrolné orgány, ktoré ukladajú pokuty
a opatrenia na odstránenie nedostatkov podľa svojho oprávnenia.
§6
Záverečné ustanovenia
1) Porušovanie tohto trhového poriadku bude stíhané podľa § 24, § 25 ods. 1, písm b/, § 29
ods. 1, písm. d/h/, § 32 ods. 1, písm. b/, § 47 ods. 1, písm. g/ a § 50 ods. 1 zákona SNR
číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2) Porušovanie tohto trhového poriadku v súvislosti s porušovaním colných predpisov bude
stíhané podľa zákona číslo 180/1996 Z.z.
3) Tento trhový poriadok sa nevzťahuje na predaj počas organizovania krátkodobých akcií
/trhy, kultúrne slávnosti, športové podujatia a pod./ na ktorých predaj je riadený
samostatnými organizačnými pokynmi.
4) Na právne pomery neupravené týmto"trhovým poriadkom" sa vzťahujú platné právne
normy.
5) Ku dňu účinnosti tohoto nariadenia zrušuje sa doteraz platný "trhový poriadok" mesta
Spišské Podhradie z 26.1.1995 v znení zmien a doplnkov.
6) Zmeny a doplnky tohoto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské
zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
7) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Spišskom Podhradí dňa 22.4.1999
8) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené vyvesením na oznamovacej tabuli
MsU dňa 23.4.1999.
9) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z oznamovacej tabule MsÚ dňa
10.5.1999.
10) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 7.5.1999.
V Sp. Podhradí 22.4.1999
Ing. František Slebodník
Primátor mesta Sp. Podhradie
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DODATOK Č.1
k VZN č.1/1999 o ambulantnom predaji na území mesta Spišské Podhradie

§5
Riadenie trhových miest a kontrola predaja.

1.3. Ambulantný predaj
1.2.1. Pred prevádzkovými jednotkami – chodníková časť
Predajné zariadenie: prenosné
Tovarové zameranie: ako v stacionárnej jednotke
Predajný čas: ako v stacionárnej jednotke
Prevádzkový čas: denne od 1.V. do 31.X.
každý štvrtok v týždni od 1.XI. do 30.IV.
1.2.3. Verejné priestranstvo pred MsÚ
Predajné zariadenie: prenosné
Tovarové zameranie: V súlade s trhovým poriadkom.
Predajný čas: v súlade s trhovým poriadkom.
Prevádzkový čas: denne od 1.V. do 31.X.
každý štvrtok v týždni od 1.XI. do 30.IV.
1.2.4. Nebytové priestory v Reštaurácii pod hradom
Predajné zariadenie: prenosné
Tovarové zameranie: v súlade s trhovým poriadkom.
Predajný čas: 8.00 až 19.00
Prevádzkový čas: denne

Tento dodatok k VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí dňa 22.7.1999.
Tento dodatok k VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli MsÚ dňa 23.7.1999.
Tento dodatok k VZN bol zvesený z úradnej tabule MsÚ dňa
Tento dodatok k VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od dňa vyvesenia, t. j: 6.8.1999.

V Spišskom Podhradí 23.7.1999

Ing. František Slebodník
Primátor mesta
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