VZN Mesta Svit č. 5/2012
platnosť: od 21.06.2012
účinnosť: od 07.07.2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území mesta Svit
č. 5/2012
Mestské zastupiteľstvo Mesta Svit v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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 pre územie mesta Svit
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“)

Článok I
§1
Úvodné ustanovenie
1. Týmto VZN sa podrobnejšie upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhovisku a trhových miestach v meste Svit, bližšie sa stanovuje okruh predaja výrobkov a druhov
poskytovaných služieb, sadzby nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu a
oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN a platnej právnej úpravy.
2. V súlade s platnou právnou úpravou je trhovým miestom okrem tržnice, trhoviska a príležitostného
trhu aj ambulantný predaj,
a) trhoviskom sa rozumie nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na
sústredený predaj výrobkov a poskytovania služieb,
b) ambulantným predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve pred prevádzkárňou.
3. Za trhové miesto sa na účely tohto VZN a platnej právnej úpravy považuje aj priestranstvo alebo
nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.
Článok II
§2
Priestranstvo trhoviska
1. Trhovisko je zriadené na nekrytom priestranstve trvale vyhradenom na sústredený predaj
výrobkov a poskytovania služieb na ulici Štúrovej (v blízkosti autobusovej stanice), kde majú
predávajúci k dispozícii na prenájom predajné stánky s trvalým stanovišťom.
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2. Správu trhoviska vykonáva Mesto Svit so sídlom Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit. V čase
mimo stránkových dní resp. stránkového času je Mestská polícia vo Svite poverená vydávaním
povolení v mene správcu trhoviska.
§3
Podmienky prenájmu stánkov a umiestnenia
predajných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb
Na trhovisku môžu predávať osoby oprávnené na predaj (ďalej len predávajúci) na základe
povolenia vydaného správcom trhoviska a vopred zaplateného nájomného za stánok.
§4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Trhové dni na trhovisku sú pondelok až sobota a s výnimkou ostatných dní pracovného voľna a
dní pracovného pokoja, ak nie je v tomto VZN alebo inom nariadení mesta ustanovené inak .
2. Prevádzkový čas na trhovisku sa určuje nasledovne:
a) v letnom období (od 1.4. do 31.10. bežného roka)
pondelok až piatok od 7.00 hod. do 18.00 hod.
sobota od 7.00 hod. do 14.00 hod.
b) v zimnom období (od 1.11. do 31.3. bežného roka)
pondelok až piatok od 7.00 hod. do 17.00 hod.
sobota od 7.00 hod do 14.00 hod.
3. Vo výnimočných prípadoch je prípustný predaj na trhovisku alebo ambulantný predaj aj v dňoch
pracovného voľna a pracovného pokoja aj mimo stanovený prevádzkový čas.
§5
Určenie predávaného sortimentu výrobkov a poskytovaných druhov služieb
1. Na trhovisku je povolený predaj nasledovných druhov výrobkov:
a) knihy, denná a periodická tlač,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) ovocie a zelenina (Tento druh tovaru musí vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade s
platnými právnymi predpismi. Zemiaky, zelenina a lesné plody musia byť očistené, zbavené
hliny a zvädnutých častí. Ovocie musí byť akostne triedené a počas predaja uložené v
debnách, alebo v košíkoch, prípadne vyložené na stole),
d) kvetiny,
e) žreby okamžitých lotérií a vecných lotérií,
f) vajcia
označené slepačie vajcia pochádzajúce od právnických alebo fyzických osôb, ktorým bolo
vydané osvedčenie o spôsobilosti na ich produkciu,
neoznačené slepačie konzumné vajcia z vlastnej výroby, tzv. prebytky za podmienok:
• pochádzajú z vlastného chovu predávajúceho,
• počet predávaných vajec nepresahuje 200 ks za deň,
• vajcia nie sú staršie ako 14 dní odo dňa znášky V období od 15. apríla do 15. októbra,
kedy nie je možné zabezpečiť požadované teploty pre skladovanie a manipuláciu s
vajciami v rozmedzí 5 - 10°C je možný predaj iba z chladiacich boxov, predaj bez
chladiacich zariadení je možný len do 8.00 hod.,
g) včelí med (Tento druh tovaru je dovolené predávať len na základe veterinárneho osvedčenia z
miesta pôvodu. Musí byť zmyslovo bezchybný, hygienicky získaný a plnený do zdravotne
nezávadných obalov. Obaly musia byť označené výrobcom, názvom medu, hmotnosťou,
dátumom plnenia obalov a dobou použiteľnosti),
h) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na výživu ľudí (priesady kvetov a zeleniny,
semená, ozdobné kry a pod.),
i) sezónne, ozdobné a úžitkové predmety (k sviatkom a iným príležitostiam),
j) vianočné stromčeky, chvoje, šišky a výrobky z nich (len na základe potvrdenia o spôsobe ich
nadobudnutia),
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k) ostatné potravinárske výrobky (Tento druh tovaru sa môže predávať iba za predpokladu, že je
hygienicky nezávadný a spĺňa podmienky platnej právnej úpravy, napr. zákon č. 178/1998
Z.z., Potravinový kódex Slovenskej republiky a pod.).
2. Na trhoviskách sa môžu poskytovať nasledovné druhy služieb:
a) rýchle občerstvenie pri splnení hygienických požiadaviek a požiadaviek v zmysle zákona NR
SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách a nariadenia vlády SR č. 337/2006 o podrobnostiach o
prevencii a kontrole prenosných ochorení,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
c) služby spojené s výrobou kľúčov.
§6
Zákaz predaja výrobkov
Na trhovisku je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky (v zmysle vyhlášky Slovenského banského úradu č.
536/91 Zb.),
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 a liečivá,
h) automobily, motocykle ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
k) mäso a mäsové výrobky.
§7
Povinnosti a práva správcu trhoviska
1. Správca trhoviska je povinný:
a) zverejniť na viditeľnom miesta trhoviska trhový poriadok,
b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a
poskytovaní služieb,
c) zabezpečiť nádoby na komunálny odpad na dočasné uskladnenie odpadu a ich pravidelné
vyprázdňovanie,
d) denne zabezpečiť čistenie objektu trhoviska,
e) zabezpečiť prívod pitnej vody na trhovisku,
f) zabezpečiť sociálne zariadenia,
g) spolupracovať s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej činnosti,
h) prideľovať predávajúcim predajné miesto za stanovený poplatok.
2. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovania
služieb na trhovisku,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po
ich skončení,
e) primeranosť predaja vlastných použitých výrobkov,
f) označenie predajného stánku v zmysle § 8, ods. 1. písm. a) tohto VZN.
§8
Povinnosti predávajúceho na trhovisku
1. Predávajúci na trhovisku je povinný:
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a) označiť predajný stánok menom, priezviskom, miestom trvalého bydliska, u právnických osôb
obchodným menom a sídlom,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
1)
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov ,
d) udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať
predajné miesto čisté a upratané,
2)
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou ,
3)
f) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov ,
g) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váženia,
h) nefajčiť v priestoroch trhoviska,
i) na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného výrobku na kontrolu
zdravotnej nezávadnosti a akosti vážení tovaru
2. Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie a preukaz totožnosti,
b) doklad o povolení na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku a zaplatení nájmu
za stánok,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru,
d) autorizovanú inšpekčnú knihu.
3. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve a predaj výrobkov
z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami. V takomto prípade je fyzická
osoba povinná predložiť správcovi trhoviska potvrdenie o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy
a zamerania poľnohospodárskej výroby vydané obecným úradom v mieste jej bydliska.
§9
Riadenie ambulantného predaja a zásady jeho zabezpečenia
1. Na ambulantný predaj je určené verejné priestranstvo:
a) Námestie J. A. Baťu vo Svite – pred Domom kultúry,
b) parkovisko ul. Štefánikova vo Svite – pri obchodnom dome,
c) parkovisko ul. Priečna Pod Skalkou – nákupné stredisko Jednota,
d) parkovisko ul. P. Jilemnického vo Svite – nákupné stredisko BABA,
e) verejné priestranstvo ul. Štefánikova vo Svite – prevádzka KOLIBA.
2. Správu trhového miesta s ambulantným predajom vykonáva Mesto Svit so sídlom Hviezdoslavova
269/33, 059 21 Svit. V čase mimo stránkových dní resp. stránkového času je Mestská polícia vo
Svite poverená vydávaním povolení v mene správcu trhoviska.
3. Nájomné (poplatok) za umiestnenie pojazdnej predajne sa určuje v článku III, § 13 tohto VZN.
§ 10
Sortiment ambulantného predaja a poskytovaných služieb
Na určenom mieste sa môže ambulantne predávať tento tovar:
a) čerstvé ovocie a zelenina pri splnení hygienických požiadaviek a požiadaviek v zmysle zákona
NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách,
––––––––––––––––––––––––
1)

zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 55/1994 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
2)
zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa a
o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
3)
zákon č. 358/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

kvety, priesady kvetov a zeleniny,
drobné ľudovo-umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
knihy, periodická tlač,
textilné výrobky,
spotrebiteľsky balené potravinárske výrobky za predpokladu, že sú hygienicky nezávadné a
spĺňajú podmienky platnej právnej úpravy.

2. Na určenom mieste ambulantného predaja sa môžu poskytovať nasledovné služby:
a) rýchle občerstvenie pri splnení hygienických požiadaviek a požiadaviek v zmysle zákona NR
SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách a nariadenia vlády SR č. 337/2006 o podrobnostiach o
prevencii a kontrole prenosných ochorení,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
c) služby spojené s výrobou kľúčov.
§ 11
Zákaz predaja výrobkov
Na určenom mieste ambulantného predaja je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky (v zmysle vyhlášky Slovenského banského úradu č.
536/91 Zb.),
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 a liečivá,
h) automobily, motocykle ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
k) mäso a mäsové výrobky.
§ 12
Povinnosti predávajúceho na určenom mieste ambulantného predaja
1. Predávajúci je povinný:
a) označiť predajný stánok menom, priezviskom, miestom trvalého bydliska, u právnických osôb
obchodným menom a sídlom,
b) označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
d) pri predaji váženého tovaru umožniť spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote,
f) po skončení činnosti zanechať predajné miesto čisté a upratané,
g) 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 alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí lesných
plodín.
2. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj výrobkov
z vlastnej pestovateľskej činnosti fyzickými osobami. V takomto prípade je fyzická osoba povinná
predložiť správcovi trhového miesta potvrdenie o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy a zameraní
poľnohospodárskej výroby vydané obecným úradom v mieste trvalého bydliska.

-5-

Článok III
§ 13
Sadzby nájomného za predajný stánok a predajné zariadenie a zariadenia na poskytovanie
služieb na trhovom mieste a mieste ambulantného predaja
1. Prenájom predajného stánku:
a) za prenájom predajného stánku s trvalým stanovišťom (trhové miesto) sa stanovuje nájomné
vo výške 8,- EUR za jeden stánok na jeden deň,
b) za prenájom predajného stánku s trvalým stanovišťom (trhové miesto) sa stanovuje nájomné
vo výške 120,- EUR za jeden stánok na jeden mesiac.
2. Poplatok za umiestnenie prenosného predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb:
a) za umiestnenie prenosného predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb mimo
rýchleho občerstvenia sa stanovuje poplatok vo výške 6,- EUR,
b) za umiestnenie prenosného predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb
rýchleho občerstvenia sa stanovuje poplatok vo výške 6,- EUR.
3. Doklad o zaplatení nájomného za stánok a poplatku za prenosné predajné zariadenie a zariadenie
na poskytovanie služieb je predávajúci povinný uschovať po celý čas predaja a na požiadanie ho
predložiť kontrolným orgánom.
Článok IV
§ 14
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN a platnej právnej úpravy vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) orgány mesta: mestská polícia, hlavný kontrolór mesta, poslanci mestského zastupiteľstva,
poverení pracovníci mesta a členovia komisií pri mestskom zastupiteľstve.
2. Mesto vykonáva na trhových miestach dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených v zákone
o ochrane spotrebiteľa. V trhovom poriadku ustanoví zákaz predaja nekvalitného tovaru a predaja
tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia. Mesto vyhlasuje predaj
obmedzeného množstva výrobkov na území mesta a ukladá sankcie podľa zákona o ochrane
spotrebiteľa.
3. Pri nedodržaní podmienok tohto VZN pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach a miestach ambulantného predaja na území mesta Svit, môže Mesto Svit ako orgán
dozoru uložiť pokutu do výšky 6 638 EUR v zmysle § 13 ods. 9) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Článok V
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 15
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo vo Svite 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.
2. Toto VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na
území mesta Svit bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa 05.06.2012 a zvesené dňa 21.06.2012.
Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Svite na svojom zasadnutí dňa 21.06.2012
uznesením č. 75/2012.
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§ 16
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 07.07.2012. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Mesta Svit
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta
Svit č. 2/2008 zo dňa 31.01.2008.

Vo Svite dňa 22.06.2012

PaedDr. Rudolf Abrahám, v.r.
primátor mesta Svit

Doložky :
•

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli mesta

dňa : 05.06.2012
•

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta

dňa : 09.07.2012
•

podpis: ..................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom
vyvesené (publikované) na úradnej tabuli mesta

dňa : 22.06.2012
•

pečiatka

pečiatka

podpis: ...................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť

dňa : 07.07.2012

pečiatka

podpis: ...................................
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