Všeobecne záväzné nariadenie mesta

č. 3/2007 – Trhový poriadok
pre mestské trhovisko na Mlynárskej ulici v Seredi
1. Mestské zastupiteľstvo v Seredi na základe ustanovenia § 4, písm. h) a i) a § 6 ods. l)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ,
zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa, sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení /ďalej
len VZN/:
§1
Úvodné ustanovenie
1. Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
na mestskom trhovisku na Mlynárskej ulici a povinnosti fyzických a právnických osôb
pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na mestskom trhovisku na Mlynárskej ulici
/ďalej len trhovisko/.

§2
Organizačné zabezpečenie
1. Správu trhoviska, ktoré je vo vlastníctve mesta, vykonáva Roman Matuška, bytom
v Seredi, Rovná ul. 1432/4, ktorému mesto mestské trhovisko prenajalo, a ktorý má
v predmete činnosti prevádzkovanie trhoviska.
2. Priestranstvo trhoviska je určené na Mlynárskej ulici v Seredi.
3. Trhové dni sa stanovujú: utorok, štvrtok a sobota
4. Prevádzkový čas na trhovisku sa stanovuje: 5.30 – 13.30 hod.
5. Predajný čas na trhovisku sa stanovuje: 6.00 – 13.00 hod.
6. Výška nájomného za predajné zariadenie alebo za predajnú plochu sa stanovuje na
základe veľkosti prenajatého priestoru a predávaného sortimentu v Cenníku
nájomného za predajné zariadenia a predajnú plochu, ktorý tvorí prílohu č. l tohto
VZN.

§3
Práva a povinnosti správcu trhoviska
1. Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste na
trhovisku.
2. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku.
3. Správca trhoviska je povinný bezodkladne písomne informovať správcu dane, ktorým
je daňový úrad, o predávajúcom, ktorý nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu.
V informácii uvedie meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo
obchodné meno, sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo organizácie a daňové
identifikačné číslo alebo rodné číslo, ak fyzická osoba nemá povinnosť registrácie
podľa Zákona 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov alebo osobitného zákona.

4. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov 1) a povolenie
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b. doklad o nadobudnutí tovaru,
c. používanie elektronickej pokladnice podľa osobitných predpisov,
d. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich skončení,
e. dodržiavanie trhového poriadku,
f. primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov /ďalej len vlastné použité výrobky/ občanmi medzi sebou ,
primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska
individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.
5. Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti na
nákup, predaj a spracúvanie húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu
predaja húb.
6. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve a o predaj
rastlinných výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti alebo lesných plodín
fyzickými osobami.
7. Povinnosťou správcu trhoviska je ďalej:
a. zaistiť dozor nad predajom,
b. prideľovať predávajúcim miesto k predaju za stanovené nájomné,
c. dbať, aby trhové stoly a stánky boli označené menom osoby zodpovednej za
predaj,
d. kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku,
e. zabezpečovať čistenie trhoviska a podmienky hygieny predaja,
f. vymedziť plochy na parkovanie,
g. zabezpečiť uzatvárateľné nádoby na dočasné skladovanie odpadkov.
h. zabezpečiť prevádzku sociálneho zariadenia počas trhových dní.

§4
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať
služby na trhovisku
1. Na trhovisku môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky a poskytovať služby:
a. fyzické a právnické osoby, oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov 2)
b. fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plody,
c. občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou,
d. fyzické osoby predávajúce vlastné ľudové umelecké predmety, po domácky
vyrobené výrobky z dreva, prútia, bavlny, kvetov, čečiny, ktorých výroba
nepodlieha živnostenskému oprávneniu..
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––
1) Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
2) Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
zákona 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov

§5
Povinnosti predávajúcich na trhovisku
1. Predávajúci na trhovisku je povinný:
a. označiť svoje predajné zariadenie
b. dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
c. používať elektronickú registračnú pokladnicu ,
d. udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
e. predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
f. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
g. vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
h. dodržiavať hygienické, veterinárne predpisy, povinnosti vyplývajúce zo zákona
o ochrane spotrebiteľa.
2. Predávajúci na trhovisku je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánom dozoru:
a. doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b. povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného,
c. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to
vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d. pri predaji húb doklad o ich znalosti
e. pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí,
f. doklad o nadobudnutí tovaru ,
g. osoba predávajúca na trhovisku rastlinné výrobky alebo živočíšne produkty
z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti je povinná predložiť orgánom
dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie
nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej
drobnej pestovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí
predávaných lesných plodín.
§6
Zákaz predaja niektorých výrobkov
l. Na trhovisku sa zakazuje predávať:
a. zbrane a strelivo,
b. výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c. tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d. tabak a tabakové výrobky,
e. lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f. jedy, omamné a psychotropné látky,
g. lieky,
h. automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i. chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné
živočíchy,
j. živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb /zákaz sa nevzťahuje na
propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami
chovateľov/,

k. potraviny, potravinárske, pekárenské a cukrárenské výrobky, mlieko a mliečne
výrobky, vajcia a výrobky z vajec, masť, tepelne nespracované mäso a zverina,
l. chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.

§7
Obmedzenie predaja výrobkov
l. Na trhovisku sa po dohode s orgánmi potravinového dozoru môžu predávať nasledovné
potravinárske výrobky:
a. kvasená kapusta,
b. sušené ovocie, orechy, mandle, spracované a balené v originálnom balení
oprávnenými výrobcami
c. čerstvé huby – predajca sa musí preukázať „Osvedčením odbornej spôsobilosti
na nákup, predaj a spracúvanie húb“,
d. včelie produkty,
2. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierové
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať
len v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhovisku.
3. Obmedzenia podľa odseku 2. sa nevzťahujú na propagačné akcie spojené s podporou
predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.

§8
Druhy poskytovaných služieb
1.Na trhovisku možno poskytovať tieto služby:
a. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c. oprava dáždnikov,
d. oprava a čistenie obuvi,
e. kľúčová služba,
f. čistenie peria.
§9
Orgány dozoru
1. Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhovisku vykonávajú:
a. Slovenská obchodná inšpekcia
b. Orgány úradnej kontroly potravín /MZ SR, ŠV a PS/
c. primátor mesta a ním poverené osoby
d. Mestský úrad v Seredi – poverení zamestnanci
e. Mestská polícia v Seredi
f. hlavný kontrolór mesta Sereď
g. poslanci MsZ v Seredi

§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. VZN č. 3/2007 Trhový poriadok bolo schválené Uznesením MsZ č. 267/2007, zo dňa
11. , 12. a 13. decembra 2007.
2. VZN č. 3/2007 Trhový poriadok nadobúda účinnosť dňom 4. januára 2008.
3. VZN č. 3/2007 ruší VZN č. 8/98 – Trhový poriadok

Mgr.Vladimír Vranovič, v.r.
primátor mesta

Príloha č. l
VZN 3/2007

Cenník
nájomného za predajné miesta
na mestskom trhovisku na Mlynárskej ul. v Seredi

A/ Predaj vlastných poľnohospodárskych prebytkov
l/ a. Nájomné za l stôl na l deň :
b. Sankčný poplatok za neoprávnené
zabratie ďalšieho stola :
2/ a. Nájomné za predajné miesto š. 3 m:
b. Sankčný poplatok za neoprávnené
zabratie ďalšieho predajného miesta:
3/ a .Nájomné za priestor naviac pri a pred stolmi
a neoznačené miesta – podľa množstva predávaného
tovaru : za l m 2
b. Sankčný poplatok za neoprávnené zabratie priestranstva
pri a pred stolmi
4/ Nájomné za mesačnú rezerváciu stola a predajného
miesta

60,- Sk
80,- Sk
120,- Sk
200,- Sk

60,- Sk
80,-Sk
100,- Sk

B/ Predaj ostatného tovaru a poskytovanie služieb v zmysle VZN
/na živnostenské oprávnenie/
l/ a. Nájomné za l stôl na l deň :
b. Sankčný poplatok za neoprávnené
zabratie ďalšieho stola :
2/ a. Nájomné za predajné miesto š. 3 m:
b. Sankčný poplatok za neoprávnené
zabratie ďalšieho predajného miesta:
3/ a .Nájomné za priestor naviac pri a pred stolmi
a neoznačené miesta – podľa množstva predávaného
tovaru : za l m 2
b. Sankčný poplatok za neoprávnené zabratie pri
a pred stolmi
4/ Nájomné za mesačnú rezerváciu stola a predajného
miesta

100,- Sk
150- Sk
200,-Sk
300,- Sk

100,- Sk
200,-Sk
150,- Sk

