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Ušeobecnezáväznénariadenie
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TrhovÝporiadok

Schválené MsZ Úcinnost od:
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. ~ Yš eo.ecne záväzné nariadenie mesta

c. 8/98
TRHOVÝ PORIADOK ,

Mestské zastupitelstvo v Seredi na základe ustanovenia § 4 ods. 3 zákona c. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v mení neskorších predpisova v súlade so zákonom c. 178/1998 Z.Z.o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach sa umieslo na
tomto trhovom poriadku :

§1. .
Uvodné ustanovenie

c .\
1. Tento trhový póriadokuprawje podmienkypredaja výrobkova poskytovaniaslužiebna
trhových miestach a povinnosti fyzických a právnických osôb pri' predaji::výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru' pri kontrole
dodržiavania'tohtozákonana trhoviskuna M1ynárskejulici.

§2
Trhové dni,

prevádzkovýcas.
Správa trhoviska

1. Spráw trhoviska,ktoré je vo vlastníctvemesta,vykonávafy Tekom s.r.o. Sered, ktorej
mesto mestské trhovisko prenajaloa ktorá má v zmysle predmetu cinnosti oprávneniena
spráw trhoviska.

2. Trhové dni - trhovými dnami sú pondelok až sobota.

(l
3. Prevádzkový cas - predajné stoly 6,00 - 13,00 pondelok až sobota

stánok s trvalým stanovištom 6,00 -18,00 pondelok až piatok
, sobota do 13,00 hod. '

prevádzkaren 6,00 -18,00 pondelok až piatok, sobota do 13,00 hod.

4. Rezervácia stolov - pre predplatitela platí
a) v letných mesiacoch máj -september pondelok -piatok do 7,00, sobota do 6,00
b) v zimných mesiacoch október -apríl pondelok -piatok do 8,00, sobota do 7,00

V prípade neskorého príchodu predplatitel'a, stôl bude poskytnutý inému záujemcovi.

§3
Práva a povinnostisprávcu trhoviska

--

1. Trhový poriadok je správca trhoviska povinnýzverejnit na viditel'nom mieste.

2. Správca trhoviska je povinný zabezpecit dodržiavanie trhového poriadku.
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3. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:

a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podla osobitných predpisov a povolenie
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,

b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registracnejpokladnice podla osobitných predpisov,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a cistoty pocas predaja výrobkov a poskytovania

služieb a po ich skoncení,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) pri~eranost predaja.vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných

spotrebných výrobkov / dalej len vlastné použité výrobky/ obcanmi medzi sebou na
príležitostných trhoch, primeranost množstva týchto predávaných výrobkov posúdi
správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných
výrobkov.

4. Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedcenie o znalosti húb predávajúceho a
zabezpecuje odborníka na kontrolu predaja húb.'

5. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa navyžadujú, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov obcanmi medzi sebou v primeranom množstve.

Povinnostou správcu tržnice je dalej:
a) zaistit dozor nad predajom,
b) pridelovat predávajúcim miesto k predaju za stanovený poplatok,
c) dozerat na dodržiavanie trhového poriadku,
d) dbat, aby trhové stoly a stánky boli oznacenémenom osoby, zodpovednej za predaj,
e) zabezpecovat cistenie tržnice a podmienky hygieny predaja,
f) rozclenit priestor podla charakteru a druhu predávaných výrobkov. Na predaj potravín,

drobnýchzvierata živýchrýbvyhraditosobitnémiesta. .

g) zaistit vyhradený priestor s uzatváratelnými nádobami na docasné skladovanie odpadkov
a oddelené docasné skladovanie konfiškátovživocíšneho pôvodu,

h) správca tržnice zodpovedá za vymedzenie plochy na parkovanie.

§4
Zákaz predaja niektorýchvýrobkov

Na trhových miestacI) sa zakazuje predávat:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlac a iné veci, ktoré ohrozujú mravnost,
rl) tabak a tabakové výrobky,
e) lieh, destiláty a spotrebitelsky balené alkoholické nápoje,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súciastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živocíchov a nebezpecné živocíchy
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j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb / zákaz sa nevztahuje na propagacné
predajné podujatia a zvody zvierat organizovanézväzmi a združeniami chovatelovI.

k) surové kravské, kozie a ovcie mlieko,
l) mliecne výrobky z tepelÍ1eneošetreného kravského, kozieho a ovcieho mlieka, ak nie sú

osobitnepovolené, .

m) vajcia vodnej hydiny,
n) potraviny na osobitné úcely,
o) ostatné výrobky, ktoré trhový poriadok povoluje.

§5
Obmedzeniepredajavýrobkov

l. Na trhových miestach sa po dohode s orgánmi potravinového dozoru môžu predávat
nasledovné potravinárske výrobky :

a) ovocie a zelenina
b) kvasená kapusta
c) sušené ovocie, orechy, mandle, spracované a balené oprávnenými výrobcami
d) cerstvé huby -predajca sa musí preukázat.. Osvedcením o osobitnej spôsobilosti na

predaj"
e) výsekové mäso, hydina, králiky, delené mäsojatocných zvierat a zveriny, opracované ryby,

mäsové výrobky, pasterizované mlieko a mliecne výrobky, pasterizované mlieko a mliecne
výrobky z tepelne ošetreného kravského, kozieho a ovcieho mlieka, slepacie vajcia,
pekárske výrobky a cukrárske výrobky -je možné predávat na trhovisku, len ak je
vybavené chladiacimi vitrínami a pultami, privodom tecúcej teplej vody zaluiatej na 50 C
a studenej pitnej vody, vhodnými skladovacímipriestormi a lahko cistitelným vnútorným
zariadením,

f) vcelie produkty,
g) slepacie vajcia vlastnej výroby, tzv. prebytky - neoznacené, len ak:

- pochádzajú z vlastného chovu,
-pocet predávaných vajec nepresahuje 200 ks za den
-vajcia nie sú staršie ako 14 dní od znášky

h) slepacie vajcia, za podmienok stanovených v Potravinárskom kódexe SR, a to :
-z chladiarenských vitrín
-musia byt op1acené
-po predložení osvedcenia o spôsobilosti podmienok na ich produkciu, vydaného
príslušným odborom štátnej veterinárnej starostlivosti Okresného úradu.

2. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky,
kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hracky sa môžu predávat len v prevádz-
karnach trhoviska a v stánkoch s trvalým stanovištom na trhovisku.

3. Obmedzenia podla odseku 2 sa nevztahujú na propagacné akcie spojené s podporou
predaja a uvádzaním nových výrobkov natrh.

... ~ l....
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§6
Druhy poskytovanýchslužieb

1. Na trhových miestach možno poskytovat tieto služby:

a) pohostinské a reštauracné služby, rýchle obcerstvenie a stravovanie
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) oprava a cistenie obuvi
e) klúcová služba
t) cistenie peria

§7
Osoby oprávnené predávat výrobky a

poskytovat službyna trhových miestach

Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta predávat výrobky a poskytovat
služby:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podla osobitných predpisov
. / Obchodnýzákonníka živnostenskýzákon!
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živocíšne výrobky z vlastnej chovatelskej alebo

pestovatelskej cinnosti, alebo lesné plody
c) obcania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

§8
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach

1. Predávajúci na trhovom Qliesteje povinný:

a) oznacit svoje predajné zariadenie podla osobitných predpisov,
b) dodržiavat trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
c) používat elektronickú registracnú pokladnicu podla osobitných predpisov,
d) udržiavat miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v cistote, po skoncení predaja

zanechatpredajnémiestocistéa upratané, .

e) zretelne oznacit predávané výrobky a poskytované služby cenou
t) viest autorizoyanú inšpekcnú knihu podla osobitných predpisov s výnimkou osôb na

uvedených v § 10, písm. b) a c) Zák. c. 178/98Z.z.

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložit správcovi trhoviska a orgánu 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 poplatkov podla § 9
tohto Trhového poriadku,

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
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d) pri predaji húb doklad o ich malosti,
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podla osobitného predpisu
f) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných výrobkov

medzi obcamni v primeranom množstve,
g) autorizo\dmú inšpekcnú knihu

§9
Poplatky za trhové miesto

Predávajúci na trhovisku sú povinní zaplatit nasledovné poplatky :

l. Poplatok za prenájom trhového miesta na stole.
2. Poplatok za prenájom trhového miesta pre stánok s trvalým stanovištom.
3. Poplatok za prenájom trhového miesta v prevádzkarni.
4. Denné poplatky za predaj.

Základné .poplatky :
mesacná rezervácia stola
mesacná rezervácia za stánok
mesacný prenájom prevádzkarne .......................................

100,-- Sk
150,-- Sk

l. 500,-- Sk

........................................
.......................................

Denné polatkv :
l. Zelenina, ovocie pri - rezervácii stola - Po, Str, Pia

Ut, Štv, So
- bez rezervácie stola - Po - So

2. Predaj zo stánkov s trvalým stanovištom ...................................
3. Predaj použitých výrobkov medzi obcamni ...................................

20,-- Sk
40,-- Sk
60,-- Sk
100,-- Sk
100,-- Sk

§ 10
Orgány dozorua sankcie

l. Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestachvykoná.vajú: .

a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Okresný úrad Galanta
c) Mesto Sered -primátor mesta a ním poverené osoby:

-Mestský úrad Sered -oddelenie hospodárskej cinnosti a služieb
-Mestská polícia Sered
-Hlavný kontrolór mesta Sered

/ dalej len orgány dozoru/o
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2. Orgány dozoru môžu uložit pokutu :

a) od 50.000,-- Sk do 500.000,- Sk fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové
miesto bez povolenia alebo správcovi trhoviska za poru§enie povinností podla § 5 ods. l
a 3, zák. c. "178/1998Z.z. .

b) od 5.000,-- Sk do 500.000,- Sk fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky
a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom
mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú urcené mestom na predaj,
alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávat len v prevádzkárnach tržníc, v stánkoch
s trvalým stanovištom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárnou
jej prevádzkovatelom, mimo takto urcených miest.

3. Pokuty uložené Slovenskou obchodnou inšpekciou a Okresným úradom v Galante sú
príjmom ~tátnehorozpoctu, pokuty uložené Mestom Sered sú príjmom rozpoctu mesta.

4. Orgány dozoru môžu zakázat predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva výrobky, alebo
poskytuje služby na trhovom mieste.

5. Pokutu možno uložit do jedného roka odo dna, ked orgány dozoru zistili porušenie
povinností, najneskôr však do troch rokov odo dna, ked k porušeniu povinností došlo.

6. Pokutu nemožno uložit, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podla
osobitných predpisov.

7. Oprávnenia dozorných, inšpekcných a iných orgánov a ukladanie pokút podla osobitných
predpisov nie sú týmto dotknuté.

§ 11
Spolocnéa záverecnéustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupitelstvom v Seredi, dna 16.9.1998 a nadobúda
úcinnost 15-tym dnom od vyvesenia na úradnej tabuli.

.
Vyvesené: 17.9.1998
Zvesené : 1.10.1998
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