MESTO

ŽIAR NAD HRONOM

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 12/2009
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Trhový poriadok

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Ţiar nad Hronom č.:116/2009
zo dňa :17.12.2009

Účinnosť od dňa: 1. januára 2010

Mestské zastupiteľstvo v Ţiari nad Hronom v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov úprav a zmien, v súlade s ustanoveniami
zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon)
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“).
§1
Predmet nariadenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania sluţieb
na trhových miestach, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní sluţieb na
území Mesta Ţiar nad Hronom a oprávnenie orgánov dozoru pri kontrole dodrţiavania tohoto nariadenia.
§2
Základné pojmy
1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) trhovým miestom trhovisko, trţnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo
určené na príleţitostný alebo ambulantný predaj,
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvalé vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovania sluţieb,
c) trţnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb
v prevádzkárňach 1 a na prenosných predajných zariadeniach,
d) príleţitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na priestranstve určenom na
takýto predaj, najme jarmoky, sezónne a výročne trhy a predaj vlastných pouţitých textilných,
odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom mnoţstve fyzickými osobami
medzi sebou,
e) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné
zariadenie sa nepovaţuje predajné zariadenie, na ktoré zriadenie sa vyţaduje stavebné
povolenie podľa osobitného predpisu,2
f) stánkom s trvalým stanovišťom s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je
súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu mestom alebo
správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so
súhlasom obce alebo správcu trhoviska.
2.

Za trhové miesto sa na účely tohto nariadenia povaţuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý
nie je prevádzkárňou1, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na
ambulantný predaj.
3. Za trhové miesto sa nepovaţuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru
alebo poskytovanie sluţieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.
4. Predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým,
hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitným predpisov.
§3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta na základe písomnej ţiadosti vydáva mesto. Povolenie na
umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo trţnici vydáva správca trhového
miesta (§ 4).
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§ 17 zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 54 až 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov ( úplné znenie č. 109/1998 Z.z.).
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2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta mesto prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný
záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania sluţieb a na účelnosť
podobných akcií vo verejnom záujme.
3. Na trhovom mieste je povolený predaj týchto výrobkov a poskytovanie sluţieb:
rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby,
lesné plody,
včelí med, hygienicky a zdravotne nezávadný,
huby, na základe osvedčenia o základných znalostiach húb,
kvety rezané a v črepníkoch,
rastlinné oleje v obchodnom balení,
sirupy pre prípravu nealkoholických nápojov,
výsekové mäso, hydina, králiky, delené mäso jatočných zvierat a zveriny, opracované
ryby, výrobky z tepelne ošetreného kravského, ovčieho a kozieho mlieka, slepačie vajcia,
pekárenské výrobky a cukrárenské výrobky (ak je na tento účel vyhradené miesto
vybavené chladiacimi vitrínami a pulty, prívodom tečúcej teplej vody zahriatej najmenej
na 50°C a studenej pitnej vody, vhodnými skladovacími priestormi a ľahko čistiteľným
vnútorným zariadením,
mliekarensky neošetrené mlieko a mliečne výrobky vyrobené z neho,
textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky,
výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika,
drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môţu predávať len v prevádzkarňach
trţníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príleţitostných trhoch a pred
prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach,
rýchle občerstvenie a stravovanie,
brúsenie noţov, noţníc a nástrojov,
oprava dáţdnikov,
kľúčové sluţby.
4. Na trhovom mieste určenom pre trhovisko a ambulantný predaj sú trhové dni, predajný a prevádzkový
čas:
Pondelok
od 06.00 do 18.00 hod.
Utorok
od 06.00 do 18.00 hod.
Streda
od 06.00 do 18.00 hod.
Štvrtok
od 06.00 do 18.00 hod.
Piatok
od 06.00 do18.00 hod.
Sobota
od 05.00 do 13.00 hod.
5. Na trhovom mieste určenom pre príleţitostné trhy sú trhové dni, predajný
a prevádzkový čas :
Pondelok
od 06.00 do 22.00 hod.
Utorok
od 06.00 do 22.00 hod.
Streda
od 06.00 do 22.00 hod.
Štvrtok
od 06.00 do 22. 00 hod.
Piatok
od 06.00 do 22. 00 hod.
Sobota
od 05. 00 do 22. 00 hod.
Nedeľa
od 06. 00 do 22. 00 hod.
§4
Správa trhoviska, trţnice a príleţitostného trhu a ostatných trhových miest
1. Správu trhoviska a príleţitostného trhu, ktoré sú vo vlastníctve mesta, vykonáva mesto.

2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto. Ak je trhovým miestom priestranstvo
alebo nebytový priestor, podľa § 2, ods. 2 nariadenia, za správcu trhového miesta sa povaţuje ich
prenajímateľ.
3. Pre trhovisko Mesto Ţiar nad Hronom určuje priestranstvo na Ul. A. Dubčeka, Ul. M. Chrásteka 25, Ul.
SNP 33.
4. Pre príleţitostný trh Mesto Ţiar nad Hronom určuje priestranstvo;
Svätokríţske námestie, Ul.
Hviezdoslavova, Ul. A.Kmeťa , Námestie Matice slovenskej, SNP 1213, park Š. Moysesa.
5. Na iných miestach v katastri Mesta Ţiar nad Hronom je predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb zakázaný,
môţe byť povolený len na základe rozhodnutia Mesta Ţiar nad Hronom.
§5
Práva a povinnosti správcu trhoviska, trţnice a príleţitostného trhu
Pre trhovisko, trţnicu a príleţitostný trh je správca povinný vypracovať trhový poriadok4, ktorý Mesto Ţiar nad
Hronom po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením.
§6
Zákaz predaja niektorých výrobkov
1. Na trhových miestach je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) lieh, destiláty, spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
e) tabak a tabakové výrobky,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy ţivočíchov a nebezpečné ţivočíchy,
j) ţivé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
§7
Ambulantný predaj
1.

Ambulantne moţno predávať :
a) knihy, dennú a periodickú tlač,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) jedlá a nealkoholické nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
d) balenú zmrzlinu,
e) ovocie a zeleninu,
f) kvety,
g) ţreby okamţitých lotérií a ţrebových vecných lotérií.
§8
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať sluţby na trhových miestach

1. Na trhových miestach v Meste Ţiar nad Hronom môţu predávať výrobky a poskytovať sluţby:
a) fyzické osoby a právnické osoby, oprávnené na podnikanie podľa platných právnych predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a ţivočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo lesné plodiny,
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Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom
§ 5 ods. 2 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)

c) fyzické osoby predávajúce vlastné pouţité výrobky v primeranom mnoţstve medzi sebou.
2. Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) a c) môţu za rovnakých podmienok i občania iných členských
štátov Európskej únie.
§9
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov5,
b) dodrţiavať trhový poriadok trhoviska, trţnice a príleţitostného trhu,
c) pouţívať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov6,
d) udrţiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania sluţieb v čistote, po ukončení predaja zanechať
predajné miesto čisté a upratané7,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované sluţby cenou,
f) vykonávať pri predaji váţeného tovaru váţenie spôsobom umoţňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váţenia.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predloţiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s
ambulantným predajom a orgánu trhového dozoru.
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom
mieste a preukaz totoţnosti,
b) povolenie na pouţívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie alebo doklad o zaplatení vstupného na príleţitostné trhy ,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyţaduje charakter
predávaného tovaru alebo poskytovaných sluţieb,
d) pri predaji húb doklad o ich znalosti,
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
f) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyţaduje ak ide o predaj vlastných pouţitých výrobkov
medzi občanmi v primeranom mnoţstve.
3. Oprávnená osoba predávať výrobky na trhových miestach je povinná predloţiť orgánu dozoru na ich
poţiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, ţe predávané výrobky
pochádzajú z inej ako z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad
o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.
§ 10
Dozor a sankcie
1. Dozor a kontrolu nad dodrţiavaním tohto nariadenia vykonávajú
a) primátor mesta,
b) mestská polícia,
c) zamestnanci mesta poverení kontrolou trhového miesta,
d) hlavný kontrolór mesta.
2. Kontrolný orgán sa musí predávajúcemu preukázať príslušným dokladom, ktorý ho oprávňuje vykonávať
kontrolu, nevzťahuje sa na pracovníkov mestskej polície v rovnošate.
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§ 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z.z.
o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 59/1995 Z.z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 353/1996 Z.z.
7
VZN Mesta Žiar nad Hronom o spôsobe nakladania s komunálnym s odpadom v platnom znení
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3. Orgány dozoru môţu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhových miestach fyzickej osobe
a právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo
poskytuje sluţby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach8.
4. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie sa dopúšťa priestupku proti poriadku v správe podľa § 46
Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý jej moţno uloţiť blokovú pokutu do
výšky 33 eur.
5. Primátor Mesta Ţiar nad Hronom môţe právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie uloţiť
pokutu podľa osobitného predpisu9.

§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ţiar nad Hronom č. 1/1999 Trhový poriadok.
§ 12
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
V Ţiari nad Hronom, dňa

Mgr. Ivan Č E R N A J
primátor v.r.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Mestského úradu v Ţiari nad Hronom
od: 30.11.2009
do: 16.12.2009
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu v Ţiari nad Hronom
od:
do:
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§ 11 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).
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§ 13 zákona č. 3691991 Zb. o obecnom zriadení.

