VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY,
KTORÝM SA MENÍ VZN Č. 7/2014
TRHOVÝ PORIADOK – PIEŠŤANSKÉ HODY
Číslo: 8/2016

V Piešťanoch dňa 10.11.2016

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa § 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 (ďalej len „zákon“)
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
1. § 2 ods. 3 písmeno d) znie:
„d) používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice podľa
osobitných predpisov, 4)“
2. § 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou. 12)“
3. § 4 ods. 3 znie:
„3. Mesto Piešťany vydá na základe žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na príležitostnom trhu povolenie žiadateľovi uvedenému v odseku 2, ktorý preukáže splnenie
podmienok podľa §10 zákona a predloží nasledovné doklady
a) kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, 1) 2) ak je žiadateľom osoba
podľa § 10 písm. a) zákona; žiadateľ na žiadosť mesta predloží originál oprávnenia
na podnikanie na nahliadnutie alebo si mesto môže overiť existenciu oprávnenia
na podnikanie elektronickým spôsobom 13) v príslušnej evidencii podnikateľov, ak na tento
účel mesto sprístupní elektronickú službu verejnej správy,
b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom osoba
podľa § 10 písm. b) zákona,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,
ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. d) zákona,
d) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitných predpisov, 5) ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký
doklad vyžaduje,
e) fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu
elektronickej registračnej pokladnice, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení
daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie žiadateľa
s uvedením ustanovení osobitného predpisu, 4) že nie je povinný na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu
registračnú pokladnicu,
f) žiadateľ, ak je osoba podľa § 10 písm. b) zákona, preukáže, že je vlastníkom pozemku,
na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo je nájomcom
takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje
na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.“
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4. § 6 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa
osobitných predpisov, 4)“
5. Poznámky pod čiarou k odkazom sa dopĺňajú:
„12) napríklad § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, § 6 a 7 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov
13) § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ č. 201/2016 dňa 10.11.2016 a nadobúda účinnosť dňa
01.12.2016.

Miloš Tamajka, M.B.A., v.r.
primátor mesta Piešťany
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