Mesto PEZINOK
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok

Mesto Pezinok
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021,
ktorým sa mení a dopĺria VZN č. 14/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 v spojení s § 4 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 178/1998
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších
predpisov
sa dňa 24.06. 2021 uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta Pezinok

§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území mesta Pezinok, úlohy mesta pri zriad'ovaní a povoľovaní
trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach, vydanie trhového poriadku pre príležitostné trhy a stanovenie
potravín, ktoré sa môžu predávať na trhových miestach.
(2) Ustanovenia tohto VZN vychádzajú zo zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a dopinení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, s poslednou
zmenou č. 332/2015 Z.z. (d'alej len zákon č. 178/1998 Z.z.).
§2
Predmet úpravy
1. V § 4 Zriadenie trhových miest odsek (4) VZN č. 14/2017 Znenie bude nasledovné:
(4) Zriaďujú sa trhové miesta na ambulantný predaj, na predaj v stánkoch s dočasným stanovišt'om,
na prenosných predajných zariadeniach a v pojazdnej predajni, na nasledovnom verejnom
priestranstve, ktoré sú vyznačené a zadefinované v neoddeliteľnej grafickej prílohe tohto VZN
(príloha č.1)
Mesto Pezinok povoľuje zriadenie týchto trhových miest a dáva súhlas ako vlastník nehnuteľností,
na ktorých sa trhové miesto zriad'uje.
2. V § 4 Zriadenie trhových miest odseky (5 -10) VZN č. 14/2017 Znenie bude nasledovné:

(5) Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby sú uvedené v § 10 zákona č.
178/1998 Z.z.
(6) Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu sú uvedené v § 5 zákona č. 178/1998 Z.z.
(7) Povinnosti predávajúcich na trhových miestach sú uvedené v § 11 zákona č. 178/1998 Z.z.
(8) Povolenie na predaj výrobkov na trhovom mieste v Pezinku sa vydáva na príslušný kalendárny
rok, tj. maximálne do 31.12. kalendárneho roka.
(9) Na zriadených príležitostných trhoch podľa odseku 2, na trhových miestach na ambulantný
predaj podľa odseku 4 písm. a), c), e) a f) a odseku 5 písm. a) a b) sa povoľuje hudobná
produkcia, v zmysle ustanoveného predajného a prevádzkového času.
(10)
Pri predaj výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach sa zakazuje vytvárať
nadmernú hlučnosť a znečist'ovat' okolie.
3. V § 7 Ambulantný predaj odsek (4) VZN č. 14/2017 Znenie bude nasledovné:
Predajný a prevádzkový čas pre ambulantný predaj: od 08,00 do 20,00 hod.; v piatok, sobotu a v deň
pred štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja od 08,00 do 24,00 hod.; pre kolotoče platí
všeobecný prevádzkový čas od 08,00 do 20,00 hod..
4. V § 9 Trhový poriadok pre Vinobranie Pezinok odsek (2) VZN č. 14/2017 Znenie bude
nasledovné:
Obdobie konania a trhové dni: v mesiacoch september - október, v dňoch piatok až nedeľa.
5. V § 11 Trhový poriadok pre Keramické trhy odsek (2) VZN č. 14/2017 Znenie bude
nasledovné:
Obdobie konania a trhové dni: v mesiacoch jún - október, v dňoch piatok až nedeľa.
6. V § 11 Trhový poriadok pre Keramické trhy odsek (3), VZN č. 14/2017 Znenie bude
nasledovné:
(3) Predajný čas:
a) Piatok, od 10,00 do 21,00 hod.
b) Sobota, od 09,00 do 21,00 hod.
c) Nedeľa, od 09,00 do 18,00 hod.
Prevádzkový čas:
a) Piatok, od 10,00 do 24,00 hod.
b) Sobota, od 09,00 do 24,00 hod.
c) Nedeľa, od 09,00 do 18,00 hod.

§3
Záverečné ustanovenia

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke www.pezinok.sk v
lehote uvedenej v § 6 odsek 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov.
(2) Toto VZN nadobúda účinnost' 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Pezinok.
(3) Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta Pezinok po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Mestskom
úrade v Pezinku.

Prílo a č.1 — grafická a textová príloha zriadenia trhových miest na ambulantný predaj

VZN C. 812ozi
Návrh_trhových_miest
Lokality_trhových_miest

MAPA LOKALIT TRHOVÝCH MIEST

1. Kameňolom
2. CO sklady
3. Futbalový štadión Cajla
4. Letné kúpalisko na ul. L. Novomeského
5. DC Cajlanská
6. Skauti Cajlanská
7. MŠ Suvorovova
8. Pod Starou horou
9. Cesta Stará hora
10.Amfiteáter
11.MŠ Cajlanská
12.Výmenník Sever
13. ZŠ Kupeckého a ZŠ Na bielenisku
14. Hasičská
15.Fajgalská cesta
16.MŠ gen. Pekníka
17. Park Muškát
18.Zámocký park I.
19.Zámocký park II.
20. Dom J. Kupeckého
21. DC Hrnčiarska
22. MŠ Záhradná
23. Radničné námestie
24. M.R. 'Stefánika
25. Kollárova
26. Budova na Radničnom námestí
27. Holubyho I.
28. Holubyho II.
29. Za hradbami I.
30. Za hradbami II.
31. Potočná
32. DC Holubyho
33. Park Jesenského
34. MŠ Vajanského
35. PŠC Pezinok
36. ZŠ Fándlyho
37. MŠ Bystrická a ZOS
38. Plaváreň na Komenského ul.
39. Futbalový štadión Grinava
40. Dolná - rybári
41. MŠ Grinava
42. ZŠ Grinava
43. Myslenická
44. Bratislavská
45. Cajlanská
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