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VšeobecnezáväznéDlfiadenie mesta Sered

Trhov-~poriadok
platný pre trho~iská na území mesta Sered

\112 tské zastupitelstvo v S rE'di s,-, v zmysle Zákona SNR
C. 69/90 Zb. v zneni neskor ich zmien a doplnkov O obecnom
zr ndení § lJ, odst. J, p S!Il. g, uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariRden

§ - l

Úvodné ustanovenie

Za trhovisko sa pre 60ely tohto Všeobecne záväzného
nariadenia Ida/ej len VZNI považuje každý vyelenený priestor so
stálymi predajnými zariadeniami, spravovaný fyzickou alebo
právnickou osobou /dalej len prevádzkovate l trhoviska/.
!V zmysle § 62,odst. l potravinového kódexu!.

§ - 2

Predaj na trhovisku

Na trhovisku

1. môžu predávat

al právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podla
zákona C. 455/91 Zb o živnostenskom podnikaní

b! samostatne hospodár aci rornici na základe Osvedcenia
podla zákona c. 19/91 Zb. O súkromnom podnikaní
obcanov,

c! drobnochovatelia a pestovatelia vlastných rastlinných
a živocíšnych prebytkov !bez Osvedcenia podla
zák.219!91 Zb.!, na základe potvrdenia ~estského úradu
ekonomické odd.- o vlastníctve pôdy.

dl autori fudových umeleckých predmetov bez podnikatel-
ského oprávnenia, v zmysle zák. 24-/90 Zb. /autorský
zákon!_

2. nesm~ predávat

al osoby mladšie ako IS rokov
hl osoby cudzej štátnej príslušnosti bez oprávnenia na

podniknnie na území SJcvenskej republiky.
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§ - 3

Predajná doba

Predajn6 dobu na
viditerne vyznací
trhovisko.

trhuvisku stanoví prevádzkovater trhoviska a
na oznamovacej tabuli pri vstupe na

§ - 4

Sortiment a obmedzenie predaja

Na trhový predaj možno ponóknut

l. Tovar bez obmedzuj~cich podmienok
al textilné výrobky
bl ludovo-umelecké predmety
cl pornohospodárske výrobky, ktoré nie sú urcené na

konzum Ikvety, priesady kvetov a zeleniny. ozdobné
kry, semenál

dl sezónne, ozdobné a úžitkov~ predmety Ik Vianocným,
veIkonocným sviatkom, alebo k iným príležitostiam/.

el drogériový, železiarsky tovar,autosúciastky a kuchyn-
ské potreby

2. Tovar s obmedzujúcou podmienkou:
elektrovýrobky - iba ak technické podmienky na trhu
umožnujú predvedenie funkcnosti výrobku.

3. Tovar, pri predaji ktorého musia byt splnené príslušné
zákony ana ich základe vydanými všeobecne záväznými
predpismi stanovené podmienky :
al ovocie a zelenina - musia vyhovovat hygienickým

požiadavkám.
bl živé zvieratá a ryby - môžu byt ponúkané len v zvlášt

vyhradenom priestore. Ich predaj je podmienený
veterinárnym osvedcením. Ak ide o zvieratá z iného
okresu, predávajúci je povinný pri veterinárnej preh-
liadke zvierat predložit platné veterinárne osvedcenie
a povolenie na prevoz z miesta pôvodu Ipodra
príslušných veterinárnych zákonov, § 67 Potravinového
kódexul

cl mäso a mäsové výrobky - ich predaj sa povoIuje iba na
vyhradenom mieste trhoviska, pri splneni podmienok ur-
cených príslušným odborom štátnej veterinárnej
starostlivosti, v zmysle § 6~ Potravinového kódexu.
Zabíjanie a delenie už zabitých zvierat na trhovisku
je zakázané.

dl vajcia - povoruje sa predaj iba slepacích konzumných
vajec len z priestorov chránených pred povoternostnými
vplyvmi, vybavených chladiacimi vitrínkami a pultami.

el predaj neoznacených slepacích konzumných vajec
z vlastnej výroby, tzv.prebytky ak:
pochádzaj6 z vlastného chovu predávaj~ceho
pocet predávaných vajec nepresahuje 200 ks za den
vajcia nie sú staršie ako l~ dní odo dna znášky.
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fl mlieko, mliecne výrobky Itrvanlivé, sušené alebo
kondenzované mlieko, balené maslo, syry a tvaroh.
balená smotana a pod.1 - možno predávat na vyhradených
miestach trhoviska, pri splnení podmienok urcených
príslušným odborom štát. veterinárnej starostlivosti
l v zmysle § 67 Potravinového kódexul.

gi huby a liecivé rastliny - možno predávat len na základe
"Osvedcenia o znalosti húb, resp.Osvedcenia o znalosti
liecivých rast lin", vydaného príslušnou komisiou,
oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov, ktoré
sú v osvedcení uvedené. Povolenie na predaj húb a lie-
civých rastlín musí byt kupujúcim viditerne
predložené.
Predaj sušených húb, okrem sušených húb vyrábaných a
balených oprávnenými výrobcami, je zakázaný.

hl med - musí byt zdravotne nezávadný, plnený do hygieni-
cky vyhovujúcich, oznacených obalov Ivýrobca, názov
medu, hmotnost,dátum plnenia, zárucná dobal. Med môžu
ponúknut fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú
osvedcenie o spôsobilosti podmienok pre túto cinnost,
alebo je tovar sprevádzaný ~odacím listom právnickej
alebo fyzickej osoby oprávnenej k tejto cinnosti
Ivýrobnej.Predávajúci musí predložit veterinárne
osvedcenie.

il ostatné potravinárske výrobky - môžu sa predávat iba
po preukázaní hygienickej nezávadnosti a dodržania
platných STN pri ich výrobe. Rozhodujúce pre povolenie
na predaj je stanovisko orgánov zdravotného dozoru,
ktoré musí predávajúci pred zacatím predaja predložit
správcovi trhoviska.

jl vianocné stromceky, chvoje, šišky, cecina a výrobky'
z nich -možno predávat len na základe preukázaného
potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia lna základe
súhlasu majitera lesa, potvrdeného príslušným obecným
úradom/.

kl stánkový predaj obcerstvenia. Predávajúci musí
vlastnit rozhodnutie orgánu na ochranu zdravia.

4. Tovar, ktorý sa zakazuje na trhovisku predávat:

al surové kravské, príp. ovcie a kozie mlieko
bl mliecne výrobky z tepelne neošetreného kravského,

kozieho a ovcieho mlieka
cl vajcia vodnej hydiny
dl všetky potraviny živocíšneho pôvodu pochádzajúce od

právnických a fyzických osôb, ktoré nemajú osvedcenie
o spôsobilosti podmienok vydané príslušným orgánov ve-
terinárnej správy

el tabak a tabakové výrobky
fl zbrane, strelivá, výbušniny
gi pornografia
hl omamné látky
il rádioaktívne látky
jl lieky, jedy a iné špecifické výrobky, ktorých predaj

je viazaný na osobitné povolenie
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k/ lahôdkárske výrobky Ivýrobky studenej kuchyne/
II alkoholické nápoje, v spotrebitelskom balení.
ml potraviny na osobitné výživové úcely
nl ostatné výrobky, ktoré trhový poriadok nepovoluje.

§ - 5

Kvalita predávaného tovaru a jej kontrola

l. Tovar ponúkaný na predaj musí byt zdravotne bezchybný a
mat aspon bežnú trhovú akost. Zelenina, zemiaky a lesné
plody musia byt ocistené, zbavené hliny a zvädnutých
castí, ovocie musí byt akostne roztriedené.

2. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu
poskytnút vzorku predávaného tovaru na kontrolu akosti.
Kontrolný orgán vydá predávajúcemu potvrdenie o odobratí
vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej hodnotu. Po
vykonaní rozboru dostane predávajúci doklad o akosti
tovaru, ktorý je platný 14 dní. Tento doklad je
predávajúci povinný na požiadanie predložit kontrolným
orgánom a kupujúcim.

3. Ak sa kontrolou akosti zistí, že predávaný tovar
nezodpovedá požiadavkám na akost, kontrolný orgán
al zakáže predaj tovaru a predávajúci je povninný uhradit

náklady na kontrolu akosti a penažnú sankciu podla
platných predpisov

bl upozorní na túto skutocnost správcu trhoviska a
príslušný orgán, u ktorého je predávajúci registrovaný.

§ - 6

Povinnosti predávajúceho

l. Predávajúci je povinný, v zmysle §71,písm.d Potravino-
vého kódexu
al dodržiavat trhový poriadok
bl predávat len na predajnom mieste, urcenom prevádzkova-

telom trhoviska,
cl oznacit predajný stôl adresou právnickej alebo

fyzickej osoby zodpovedajúcej za predaj tovaru
dl dodržiavat predpisy v oblasti poplatkov, hygienické,

veterninárne a bezpecnostné predpisy,
el tovar viditeIne oznacit cenovkami, zabezpecit predaj

v súlade s cenovými predpismi, vyplývajúcimi zo
zákona c. 18/96 Z.z. a ceny správne úctovat

fl uvádzat o predávanom tovare len pravdivé údaje
gi predávat výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo

množstve a umožnit spotrebitelovi prekontrolovat si
správnost týchto údajov,

hl zabezpecit zdravotnú nezávadnost predávaného tovaru
il vylúcit z predaja požívatiny zdravotne závadné, nezná-

meho pôvodu, ciastocne narušené alebo zjavne
znehodnotené,
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jl udržiavat predajné miesto pocas predaja a po jeho
ukonceni" v cistote a poriadku, predajný stôl
v prevádzkyschopnom stave, uzamknutý

kl zabezpecit uloženie odpadov a obalov do kontejnerov
na to urcených

~ Predávajúci je dalej povinný:
al umožnit kontrolným orgánom vykonanie kontroly

dodržiavania stanovených podmienok predaja tovaru a
podriadit sa rozhodnutiu kontrolného orgánu.

bj na požiadanie kontrolného orgánu predložit platné
doklady, najmä:

obciansky preukaz
živnostenský list, alebo rovnocenný doklad oprávnu-
júci na predaj tovaru,
potvrdenie o pridelení predajného stola alebo pries-
toru a zaplatení príslušného poplatku
doklad o nadobudnutí tovaru
zdravotný preukaz, ak si to vyžaduje povaha predáva-
ného tovaru,v zmysle § 72 Potravinového kódexu
osvedcenie o znalosti húb
osvedcenie o znalosti liecivých rastlín
doklad o kontole akosti tovaru
veterinárne osvedcenie a povolenie na prevoz zvierat
a pod.

§ - 7

Povinnosti prevádzkovatela trhoviska

Prevádzkovatel trhoviska je povinný zabezpecit splnenie všetkých
podmienok pre cinnost takýchto zariadení, vyplývajúcich zo
všeobecne platných nariadení. 1§71,písm.c,e,t, Potravinového
kódexu/o
Predovšetkým musí zabezpecit
l. spevnený a lahko cistitelný povrch priestorov urcených na

predaj s prívodom piatnej vody a odvodom odpadových vôd
do kanalizacnej siete.

2. sociálne zariadenie pre predávajúcich a kupujúcich,
clenenými osobitne pre mužov a ženy, vybavených
umývadlom s prívodom pitnej vody.

J. dostatok odpadových nádob na docasné uskladnenie
odpadkov, ich pravidelné vyprázdnovanie a dezinfekciu,

4. Vyclenenie priestoru pre umiestnenie odpadových nádob,
5. konfiškacné nádoby - v prípade úhynu drobných

hospodárskych zvierat zabezpecit vcasné odstránenie kon-
fiškátov živocíšneho pôvodu a cistenie a dezinfekciu ná-
dob.

6, zabezpecovat priestory na rozbory na prítomnost
škodlivín v zelenine,

7. denné umývanie stolov a priestoru vyhradeného na predaj
drobných hospodárskych zvierat

8. dobrý stav všetkých zariadení trhoviska
9. Zabezpecit kontrolnú váhu a jej prístupnost kupujúcim
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10. zabezpecit dozor nad predajom v rámci oprávnení
stanovených platnými právnymi predpismi

ll. pridelovat predávaj6cim miesto na predaj za stanovený
poplatok.

12. dozerat na dodržiavanie trhového poriadku
13. kontrolovat osvedcenia a ich platnost
14. kontrolovat zdravotnícke preukazy osOb predávajúcich

potravinársky tovar
15. dbat, aby stoly a stánky boli oznacené menom osoby zod-

povednej za prevádzku
16. zabezpecovat denné cistenie trhoviska, umývanie a dezin-

fekciu casti urcenej na predaj živých zvierat a odvoz
odpadu

17. obhospodarovat zariadenie trhoviska
IS. dbat, aby bol pre kupuj6cich trvale k dispozícii

dostatocný pocet trhových poriadkov
19. pre dodržanie trhového poriadku, ale aj ostatných

platných zákonov a nariadení prizývat mestskú políciu,
ak nemôžu nápravu dosiahnut pracovníci trhoviska
vlastnými silami

20. spolupracovat s ostatnými orgánmi vykonávajúcimi na
trhovisku kontrolnú cinnost, o vykonaných kontrolách
viest evidenciu

21. urcit podmienky pre bezpecnost a ochranu zdravia pri
práci 'a požiarnu ochranu.

dalej je povinný

l. urcit správcu trhoviska
2. zabezpecit v súlade so zákonom c. 11/1992 Zb. /0 organi-

zácii veterinárnej starostlivosti / veterinárnu službu na
trhovisku.

3. zabezpecit v súlade so zákonom hygienickú službu na trho-
visku.

4. kontrolovat, ci správca trhoviska a trhovníci dodržiavajú
podmienky predaja.

5. zabezpecit zverejnenie prevádzkovatela trhoviska na ozna-
movacej tabuli na trhovisku.

§ - 8

Prenájom trhových miest

l. Trhovým miestom pre úcely tohto nariadenia sa považuje
miesto prenajaté jednej fyzickej osobe, oprávnenej podla
príslušných predpisov vykonávat obchodnú cinnost /s
oprávnenou osobou mOžu predávat i rodinní príslušníci,
resp. iné osoby/.

2. Na trhovisku na Cepenskej ul., ktorého vlastníkom a pre-
vádzkovateIom je f.Tekom. s.r.o. Sered, sa stanovuje
maximálny pocet trhových miest - 60.
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J. Prenajímat predajné stoly
lobjednávatJ sa povoluje
poInohospodárske prebytky.
Ostatným predávaj6cim je možné prenajat predajné stoly
len na príslušný trhový den. pokiaI zostali v ten-ktorý
den vorné stoly.

na trhovisku vopred
výhradne predávajúcim

§ - 9

Kontrola predaja

l. Kontrolu predaja vykonávaj6 najmä orgány štátneho
obchodného dozoru , orgánov na ochranu zdravia a orgánov
veterinárnej správy, Mestskej polície a Mestského 6radu
v Seredi.

2. Pri kontrolách sa predávaj6caosoba musí preukázat:
al rozhodnutím o registrácii podnikateIskej cinnosti,
bl obcianskym preukazom
cl potvrdením o zaplatení nájmu podla § 6 tohto VZN
dl povolením alebo potvrdením potrebným podla druhu pre-

dávaného tovaru
el spôsob nadobudnutia predávaného tovaru.
fl platným veterinárnym osvedcením

3. V prípade zistenia. že predávajúci Idržitelia živnosten-
ských oprávnení I porušia podmienky predaja, budú tieto
zistenia signalizované príslušným štátnym orgánom.

§ - 10

Sankcie

Porušenie ustanovení tohto nariadenia
al právnickou osobou sa postihuje poda zákona 369/90 Zb.

v znení neskorších zmien a doplnkov - O obecnom zriadení
hl fyzickou osbou sa posudzuje ako priestupok podla zákona

c. 372/90 Zh. O priestupkoch.

§ - II

Záverecné ustanovenie

l. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti právnických a
fyzických osôb podla osobitných predpisov Izák.c. 152/1995
Z.Z.o potravinách a "Výnos Ministerstva pôdohospodárstva
SSR a MZ SR c. 981/1996-100 z 20.5.1996" - Potravinový
kódex SRm uverejnený vo Vestníku Ministerstva
pôdohospodárstva SR, ciasta 14, vydaného v júni 1996.
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2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským
zastupitelstvom dna 16.9.1997 a nadobúda úcinnost lS-tym
dnom od 'jeho zverejnenia na úradnej tabuli. Zároven sa
týmto dnom ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta c. 24
Podmienky predaja v tržniciach, na trhoviskách a príleži-
tostných trhoch /burzách/ ,VZN C.S/9S -Novela VZN c.24
Trhový poriadok a VZN c.S/96 - Trhový poriadok platný pre
mestské trhovisko na Mlynárskej ulici.

Vladimír Beno
primátor mesta
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