VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA SENICA č. 43

TRHOVÝ PORIADOK
Mestského podniku služieb spol. s r.o.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Senica podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. l, 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) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení.

§1
Úvodné ustanovenia
1.Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesto Senica vydáva trhový
poriadok pre trhovisko v Senici .
2. Trhovisko sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici v Senici na parcelách č. 3011/1a 3011/6.
3.Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je orientačný plán trhoviska s očíslovanými
predajnými stolmi.

§2
Charakteristika trhoviska
1. Trhovisko je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
2. Trhovisko je vybavené
a) prívodom pitnej vody /musí byť prístupný aj pre kupujúcich/ a odvodom
odpadových vôd do kanalizačnej siete,
b) oddelenými soc. zariadeniami pre zamestnancov trhoviska, predávajúcich
a kupujúcich a vybaveným umývadlom s prívodom pitnej vody,
c) vyhradeným priestorom s uzatvárateľnými nádobami na dočasné skladovanie
odpadkov,
d) informačnou tabuľou pre potreby predávajúcich a kupujúcich umiestnenou na
viditeľnom a prístupnom mieste.
3. Na trhovisku je na predaj výrobkov uvedených v § 5 ods. 1 umiestnených 27 kusov
predajných stolov.
4. Na trhovisku je zakázané predávať spotrebný tovar a vlastné použité výrobky.
5. Na trhovisku je zakázané predávať ambulantným spôsobom.

§3
Správa trhoviska a povinnosti správcu trhoviska
1. Správu trhoviska vykonáva Mestský podnik služieb, spol. s r.o., Hviezdoslavova 477,
905 01 Senica, IČO: 31 424 287 (ďalej len správca trhoviska).

2. Správca trhoviska je povinný tento trhový poriadok zverejniť na viditeľnom mieste na
trhovisku a zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri
predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
3. Správca trhoviska nesmie umožniť predaj výrobkov bez povolenia Mesta Senica.
4. Správca trhoviska
a) vykonáva dozor nad predajom,
b) napomáha kontrolným orgánom pri výkone dozoru,
c) zabezpečí rozmiestnenie a očíslovanie predajných stolov podľa orientačného
plánu trhoviska,
d) vedie evidenciu obsadených predajných stolov a na jej základe prideľuje
predajné stoly novým záujemcom,
e) sleduje dodržiavanie hygienických predpisov,
f)zabezpečuje udržiavanie poriadku a čistoty pred začatím prevádzky, počas a po
ukončení prevádzky trhoviska,
g) zabezpečí predávajúcemu prevádzkyschopné predajné miesto, aby ho
predávajúci mohol užívať v súlade s týmto VZN,
h) vedie evidenciu počtu dní uskutočňovaného predaja poľnohospodárskych
prebytkov fyzickými osobami,
i) zabezpečuje podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu.
5. Správca trhoviska je kompetentný
a) v prípade opakovaného nedodržiavania tohto VZN vykázať z priestorov
trhoviska predávajúceho, prípadne mu neumožniť predaj výrobkov, resp.
poskytovanie služieb,
b) zakázať predaj tovaru,
c) dať podnet Mestskej polícii na uloženie pokuty.
6. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho
a) oprávnenia na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov, 1/
b) povolenie na predaj výrobkov vydané Mestom Senica,
c) doklad o zaplatení poplatku,
d) doklad o nadobudnutí tovaru,
e) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov.
2/
7. Oprávnenie na podnikanie podľa ods. 6 písm. a) tohto § a doklad o nadobudnutí
tovaru podľa ods. 6 písm. d) tohto § sa nevyžadujú, ak ide o predaj
poľnohospodárskych prebytkov (ovocie, zelenina a kvety) uskutočňovaný fyzickými
osobami nie viac ako 30 dní v kalendárnom roku.

§4
Trhové dni, prevádzkový čas trhoviska a čas zásobovania trhoviska
l. Trhové dni: pondelok až sobota
Prevádzkový čas trhoviska:
od 1.4. do 31.10. pondelok - piatok 5.00 - 18.00 hod.
sobota
5.00 - 13.00 hod.
od 1.11. do 31.3. pondelok - piatok 7.00 - 17.00 hod.
sobota
7.00 - 12.00 hod.
Zásobovanie trhoviska: denne v čase od 5.00 hod.

2. Motorové dopravné prostriedky, ktorými sa zásobuje trhovisko, môžu byť v tomto
priestore len po dobu nevyhnutnej potreby, t.j. nakládky a vykládky tovaru.

§5
Sortiment predávaných výrobkov
1. Na trhovisku je povolené predávať
a) ovocie
b) zeleninu, zemiaky,
c) lesné plody,
d) kvety,
e) priesady,
f) včelie produkty, včelí med a výrobky z medu za dodržania podmienok stanovených
osobitných predpisov, 5/
g) orechy,
h) mak,
i) tekvicové jadierka,
j) čečina – v primeranom množstve nie je potrebný doklad o nákupe,
k) tradičné ľudovo-remeselné výrobky.
l) pred sviatkom Všetkých svätých kytice, vence.
2. Na trhovisku je zakázané predávať
a) potraviny – s výnimkou potravín povolených v ods. l tohto §,
b) výsekové mäso, hydinu, králiky, delené mäso jatočných zvierat a zveriny,
opracovaných rýb a mäsových výrobkov,
c) živé zvieratá,
d) surové kravské, kozie a ovčie mlieko,
e) mliečne výrobky z tepelne neošetreného kravského, kozieho a ovčieho mlieka,
f) vajcia všetkých druhov hydiny,
g) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné
živočíchy,
h) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
i) sušené huby,
j) sušené ovocie,
k) varená kukurica, kvasené uhorky,
l) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, pivo, víno,
m) osivá,
n) zbrane a strelivo,
o) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
p) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
q) tabak a tabakové výrobky,
r) jedy, omamné a psychotropné látky,
s) lieky,
t) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
u) nekvalitný tovar, 6/,
v) tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo pôvod.
3. Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí.
4. Poľnohospodárske prebytky sú rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.

§6
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby
1. Na predaj výrobkov na trhovisku je potrebné povolenie Mesta Senica vydané podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov. Povolenie sa vydáva na dobu určitú na základe žiadosti, ktorá by mala
obsahovať najmä oprávnenie na podnikanie, resp. aktuálne potvrdenie obce o vlastníctve
poľnohospodárskej pôdy, uvedenie sortimentu predávaných výrobkov. Lehota na
vybavenie je 30 dní odo dňa prijatia žiadosti, pokiaľ ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze
(napr. ovocie), povolenie bude vybavené bez zbytočného odkladu.
2. Na trhovisku môžu na základe povolenia Mesta Senica predávať výrobky
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov, l/,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lestné plodiny,
c) fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.
3. Predávať výrobky podľa ods. 2 písm. b) tohto § môžu za rovnakých podmienok i občania
iných členský štátov Európskej únie.
4. Na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na
trhovisku, ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo predaj iným
ambulantným spôsobom, ak sa uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku,
vzťahuje sa osobitný zákon. 4/

§7
Povinnosti predávajúcich na trhovisku
1. Predávajúci je povinný
a) predávať výrobky len na mieste určenom správcom trhoviska (ďalej len predajné
miesto),
b) viditeľne označiť predajné miesto svojím menom a priezviskom a adresou alebo
názvom a sídlom firmy,
c) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
d) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe
použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho
použitia alebo údržby,
e) predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky,
f) vylúčiť z predaja zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené alebo
zjavne znehodnotené požívatiny uvedené v § 5 ods. 1 písm. a)-j),
g) uhradiť denný poplatok za predaj tovaru správcovi trhoviska pred začiatkom
predaja,
h) uhradiť mesačný poplatok za predajné miesto najneskôr do 25. dňa mesiaca
predchádzajúceho mesiacu na ktorý sa poplatok vzťahuje,
i) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, 2/
j) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou osôb uvedených v § 6 ods. 2 písm.
b),
k) zreteľne označiť predávané výrobky cenou,
l) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

m) dodržiavať osobnú hygienu,
n) zabezpečovať a dodržiavať hygienické podmienky predaja výrobkov včítane
opatrení uložených príslušnými orgánmi,
o) dodržiavať pri predaji výrobkov podmienky skladovania výrobkov určené
výrobcom alebo osobitným predpisom 7/, tak aby nedošlo k ich znehodnoteniu,
p) udržiavať predajné miesto v čistote a zanechať predajné miesto čisté a upratané,
q) dodržiavať trhový poriadok trhoviska.
Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánom dozoru
a) doklad o oprávnení na podnikanie s výnimkou osôb uvedených v § 6 ods. 2 písm.
b),
b) povolenie na predaj výrobkov na trhovisku vydané Mestom Senica a doklad
o zaplatení denného, resp. mesačného poplatku,
c) preukaz totožnosti,
d) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, orgánu
veterinárnej starostlivosti, ak to vyžaduje charakter predávaných výrobkov,
e) doklad o nadobudnutí tovaru,
f) autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou osôb uvedených v § 6 ods. 2 písm. b).
Povinností uvedených v ods. 1 písm. d) sa nemôže predávajúci zbaviť poukazom na
skutočnosť, že mu potrebné alebo správne informácie neposkytol výrobca, dovozca alebo
dodávateľ. Tieto povinnosti sa však nevzťahujú na prípady, keď ide o zrejmé alebo
všeobecne známe skutočnosti.
Osoba oprávnená predávať výrobky na trhovisku 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.
Za zdravotnú neškodnosť a kvalitu predávaných výrobkov zodpovedá predávajúci, ktorý
je povinný predávať výrobky v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi alebo v bežnej
kvalite, Ak kvalita nie je predpísaná alebo ustanovená osobitným predpisom, môže
predávajúci predávať výrobky v inej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na
všetky rozdiely v kvalite. Bežnou kvalitou sa rozumie kvalita, ktorá nie je ustanovená
osobitnými predpismi a výrobok nevykazuje zjavné vady, na ktoré je predávajúci povinný
spotrebiteľa upozorniť.
Predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli viditeľne označené
všeobecne zrozumiteľnými údajmi o výrobcovi, prípadne dovozcovi a dodávateľovi,
o množstve. Ak to povaha a účel použitia výrobku vyžadujú, je predávajúci povinný
zabezpečiť, aby výrobky boli označené aj údajmi o kvalite, dátume výroby, dobe
použiteľnosti a spôsobe používania, údržby, uchovávania alebo skladovania týchto
výrobkov. Údaje o spôsobe používania, údržby, uchovávania a skladovania môžu byť
obsiahnuté v priloženom písomnom návode. Ak nie je účelné predávané výrobky
vzhľadom na ich povahu takto označiť, je predávajúci povinný uvedené údaje na
požiadanie orgánov, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona,
alebo spotrebiteľa, ktorý preukáže právny záujem, pravdivo oznámiť, prípadne i doložiť.
Predávajúci nesmie odstraňovať ani meniť označenie výrobkov ani iné údaje uvedené
výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom Pri predaji použitých alebo upravovaných
výrobkov, výrobkov s vadou alebo výrobkov, ktorých úžitkové vlastnosti sú inak
obmedzené, musí predávajúci na tieto skutočnosti spotrebiteľa vopred zreteľne
upozorniť. Také výrobky sa musia predávať oddelene od ostatných výrobkov.
Pri predaji kvetov sa povoľuje vystavovať tovar pred predajným stolom max. do 0,5 m od
predajného stola.

§8
Poplatky
Poplatky sú stanovené na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom v zmysle
zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov a tvoria prílohu
k tomuto trhovému poriadku.

§9
Údržba trhoviska
l. Správca trhoviska zabezpečí za spoluúčasti predávajúcich čistenie priestorov
trhoviska, najmä bezprostredné okolie predajných stolov počas prevádzkového času
trhoviska a aj po jeho skončení.
2. Na trhovisku je po prevádzkovom čase zakázané skladovať akékoľvek obaly (vrecia,
prepravky, debny, ...) a parkovať motorové vozidlá.
3. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť potrebný počet kontajnerov na komunálny
odpad, ktorý vznikne na trhovisku.
4. Za zimnú údržbu trhoviska zodpovedá jeho správca.

§ 10
Orgány dozoru a sankcie
l. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Mesto Senica prostredníctvom
a) poverených pracovníkov Mestského úradu v Senici,
b) Mestskej polície Mesta Senica.
2. Mesto Senica v zastúpení primátorom mesta môže uložiť v zmysle § 12 ods. 2 zákona
č. 178/1998/ Z.z. o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) pokutu do 500.000,- Sk
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje
služby na trhovisku bez povolenia Mesta Senica,
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva na trhovisku výrobky,
ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú Mestom Senica určené na predaj,
c) fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, ak si nesplní povinnosti podľa § 7 ods.
4.
3. Za porušenie povinností uvedených v § 7 ods. 1 písm. c), d), l), n), o), a ods. 6 tohto
VZN môže Mesto Senica v zastúpení primátorom mesta uložiť v zmysle § 24 ods. 1
zákona 634/1992 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov predávajúcemu
pokutu až do výšky 2.000.000,- Sk. Za opakované porušenie povinnosti v priebehu
jedného roka možno ukladať pokutu až do výšky 5.000.000,- Sk.
4. Mesto Senica v zastúpení primátorom mesta môže uložiť poriadkovú pokutu v zmysle
§ 24 ods. 3 zákona 634/1992 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov do
výšky 50.000,- Sk (a to aj opakovane) predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi
a dodávateľovi alebo osobe, ktorá prevádzkuje činnosť bez príslušného oprávnenia,
ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon dozoru.

5. Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania,
závažnosť veci, spôsob, dĺžku trvania a následky porušenia povinnosti a mieru
zavinenia.
6. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
7. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa
osobitných predpisov. 3/ 6/.
8. Pokuty uložené Mestom Senica sú príjmom mesta.
9. Mesto Senica môže zakázať predaj výrobkov, resp. poskytovanie služieb na trhovisku
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva výrobky alebo
poskytuje služby alebo porušuje povinnosti predávajúcich podľa § 7 tohto VZN.
10. Mestská polícia postupuje v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
11. Mesto Senica vydáva rozhodnutia o uložení pokuty podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
12. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa
osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté.

§ 11
Záverečné ustanovenia
l. Toto VZN obsahuje:
prílohu č. l – Vysvetlivky k odkazom
prílohu č. 2 – Orientačný plán trhoviska
prílohu č. 3 – Poplatky za predaj na trhovisku
2.Všeobecne záväzné nariadenie č.43 - trhový poriadok schválený MsZ v Senici dňa
15.3.2007 č. uznesenia 3/07/AM. Vyvesený na úradnej tabuli od 20.3.2007 do 3.4.2007
Nadobúda účinnosť dňom 3.4.2007, t.j. 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

V Senici, 1. marca 2007
RNDr. Ľubomír Parízek
primátor mesta Senica
VZN č. 43 - trhový poriadok vyvesený na úradnej tabuli od 1.3.2007 do 15.3.2007.

Vysvetlivky k odkazom

Príloha č. 1

1/ zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov
2/ zákon 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.
3/ napríklad zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov.
4/ zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
5/ 354/200 Z.z. oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – výnos z 10. augusta 2000 č.
2313/1/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca med a výrobky z medu.
6/ zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
7/ zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a oznámenie
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 195/1996 Z.z.

Príloha č. 3

Poplatky
za prenájom trhového miesta na trhovisku Mestského podniku služieb spol. s r.o. Senica
na Hviezdoslavovej ulici platné pre rok 2007
V zmysle čl.8 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senica č.
– Trhový poriadok
Mestského podniku služieb spol. s r.o. na Hviezdoslavovej ulici, stanovujeme pre rok
2007 nasledovné poplatky:
1. poplatok za prenájom resp. rezervovanie trhového miesta – predajného stola,
určeného na predaj zeleniny, ovocia, kvetov, priesad a sadeníc:
Obdobie: apríl až jún, október:



poplatok za mesiac ......................................................... 2.000,- Sk
poplatok za deň ...............................................................
100,- Sk

Obdobie: júl až september, november až február:



poplatok za mesiac ......................................................... 1.600,- Sk
poplatok za deň ...............................................................
80,- Sk

2. poplatok za prenájom resp. rezervovanie trhového miesta – predajného stola,
určeného na predaj ostatného tovaru:




poplatok za rok .............................................................. 25.000,- Sk
poplatok za mesiac ........................................................ 3.000,- Sk
poplatok za deň ..............................................................
250,- Sk

3. poplatok za montovaný prenosný stánok ..................................

300,- Sk / denne

4. poplatok za obsadenie plochy mimo predajného stola slúžiacej
na predaj ovocia a zeleniny .........................................................

40,- Sk/m2/deň

5. poplatok za obsadenie plochy mimo predajného stola slúžiacej
na predaj priesad, kvetov a sadeníc ...........................................

80,- Sk/m2/deň

6. poplatok za obsadenie plochy mimo predajného stola slúžiacej
na predaj ostatného tovaru .........................................................

90,- Sk/m2/deň

Vyššie deklarované ceny platia na obdobie od 01.01.2007 do 31.12.2007.
V prípade konania príležitostných trhov, resp. jednorázových predajných akcií
budú ceny stanovené individuálne. Dlhodobá rezervácia predajných miest (ročný
a mesačný prenájom) bude v tomto prípade rešpektovaná v záujme nájomcov.
V Senici, dňa 01.01.2007
..........................................................
za správcu trhoviska

