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V porade primátora 08. 9. 2014
V komisii PA,RR a CR MsZ 09. 9. 2014
V mestskej rade dňa 11. 9.. 2014
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___________________________________________________________________________

V Bardejove 18. 9. 2014

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom poriadku doposiaľ
upravuje podmienky trhového a ambulantného predaja, ako i predaja na príležitostných trhoch
na verejných priestranstvách určených na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj
v meste Bardejov, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov pri kontrole tohto VZN.
Jeho posledná novelizácia bola schválená MsZ v Bardejove dňa 26. 6. 2014.
Zmeny a doplnky príslušného VZN vyplývajú zo zákona č. 199/2014 Z. z. zo dňa 09. 7.
2014 , ktorý nadobudol účinnosť od 17. 7. 2014 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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. Cieľom uvedenej novelizácie je úprava doterajších
podmienok ambulantného predaja v obci.
Táto úprava VZN nebude mať dopad na rozpočet mesta pre rok 2014.

Ing. Mikuláš SEREČUN
vedúci oddelenia

Mesto Bardejov v zmysle § 4 ods.3, písm. n) a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 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
mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné
n a s l e d o v n e:

nariadenie

mesta

Bardejov

č.

92/2009

trhovom

poriadku

V Čl. VII.PODMIENKY PREDAJA A POSKYTOVANIA SLUŽIEB ods. 4,
Pôvodné znenie : ods. 4:
4. Formou ambulantného predaja sa môžu predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel, alebo
iných diel
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) spotrebné výrobky,
d) potraviny v súlade s § 9 ods. 3 zákona č.178/1998 Z. z.
e) kvetiny,
f) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.

Navrhované znenie ods. 4:
4.

Formou ambulantného predaja sa môžu predávať:
a)
knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel, alebo
iných diel
b)
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c)
spotrebné výrobky, ustanovenie Čl. VII., ods. 9 tým nie je dotknuté
d)
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
e)
balená zmrzlina,
f)
ovocie a zelenina,
g)
potraviny v súlade s Čl. VII. , ods. 5, písm. a)
h) kvetiny,
i)
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.

V Čl. XI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA dopĺňa sa o ods. 6:
6.

Zmeny a doplnky tohto nariadenia, tohto VZN, boli schválené MsZ dňa .............. a
nadobúdajú účinnosť 15. dňom odo dňa ich vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v
Bardejove.

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 1stranu textu.

