Všeobecne záväzné nariadenie . 50/1998
Mestské zastupite stvo v Dobšinej na svojom zasadnutí konanom d a 8.9.1998 uznesením
.208-8/IX-1998-MsZ, písm. a/ pod a § 11 ods. 2 písm. g/ zákona SNR . 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 3 ods. 4 NR SR . 178/1998
Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ( alej len
"zákon") uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým vydáva
TRHOVÝ PORIADOK MESTA DOBŠINÁ
§1
Predmet nariadenia
1. Tento trhový poriadok na základe zákona upravuje podmienky predaja výrobkov a
poskytovaniaslužieb na trhových miestach v meste Dobšiná ( alej len "mesto").
§2
Trhové miesta a trhy v meste
1. Stálym trhoviskom v meste je vymedzené verejné priestranstvo na ul. Jarkovej
vyhradené a pevnými prístreškami vybavené na sústredený predaj výrobkov a
poskytovanie služieb.
2. Ambulantný predaj v stánkoch s do asným stanoviš om, predaj na prenosných alebo
pojazdných predajných zariadeniach možno vykonáva v meste len na verejných
priestranstvách 1/ ur ených na tieto ú ely správcom trhoviska.
3. Dobšinský trh, príležitostné trhy a sezónne predaje v meste sa uskuto ujú v ase
spravidla jeden krát do mesiaca a na verejných priestranstvách a priestoroch ur ených
na ich konanie správcom trhoviska.
4. Správcom trhovísk v meste je mesto, ktoré túto správu vykonáva svojimi orgánmi,
mesto v individuálnych prípadoch môže poveri fyzickú alebo právnickú osobu
výkonom správy príležitostných trhov, ak osoba má na to príslušné oprávnenie.2/
§3
1. Stále trhovisko je ozna ené tabu kou "Mestské trhovisko".
2. Ostatné trhové miesta a príležitostný trh, ako i as konania predaja výrobkov
a poskytovania služieb na nich ur í správca trhoviska a oznámi ich na úradnej tabuli
a mestským rozhlasom najneskôr de pred ich uskuto nením.
-----1/

VZN . 4/1991, 1.Oddiel, § 2
§ 4 ods. 1 zákona

2/

___________________________________________________________________________
___

§4
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na trhových miestach v meste možno
A. predáva tieto výrobky :
a. potravinárske výrobky sp ajúce podmienky ustanoveného v osobitnom
predpise, 3/
b. rastlinné a po nohospodárske produkty z vlastnej po nohospodárskej
výroby, ak sú zdravotne nezávadné a majú požadované vlastnosti
a biologickú hodnotu,
c. vlastné výrobky z prírodných materiálov úžitkovej alebo dar ekovej
povahy a vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné
výrobky,
d. po né a lesné plodiny a huby, ak predávajúci je držite om príslušného
osved enia 4/,
e. drobné úžitkové zvieratá (sliepky, husi, ka ky, morky a pod.)
f. ovocie, zeleninu, kvety a krmivá5/,
g. iné tovary len s predchádzajúcim súhlasom správcu trhoviska
h. ambulantným predajom aj :
knihy, dennú a periodickú tla ,
jedlá a nápoje ur ené na priamu konzumáciu na mieste,
balenú a nebalenú zmrzlinu,
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
i. na príležitostných trhoch aj spotrebné výrobky
textilné a odevné výrobky,
obuv a galantérny tovar,
elektrotechnické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky,
domáce potreby a papierenské výrobky,
drogérijný tovar, kozmetika, športové potreby a hra ky,
B. poskytova tieto služby :
a. rýchle ob erstvenie a stravovanie,
b. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c. oprava dáždnikov,
d. oprava a istenie obuvi,
e. k ú ové služby
f. ...
-----3/

§ 4 a nasl. Zákona NR SR .:152/1995 Z.z. o potravinách
§ 5 ods.5 zákona
5/
§ 2 zákona NR SR . 184/1993 Z.z. o krmivách
4/

___________________________________________________________________________
___
§5

1. Na trhových miestach v meste je zakázané
a. predáva :
zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tla a iné veci, ktoré ohrozujú mravnos ,
tabak a tabakové výrobky,
lieh, destiláty a spotrebite ský balené alkoholické nápoje,
jedy, omamné a psychotropné látky,
lieky,6/
automobily, motocykle, ich sú iastky a príslušenstvo,
chránené druhy živo íchov a nebezpe né živo íchy 7/,
živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb 8/,
b. uskuto ova výstavy, trhy alebo zvody hospodárskych zvierat 9/,
c. poskytova služby, ktoré toto nariadenie výslovne nepovo ujú,
d. po as príležitostných trhov verejne uskuto ova vystúpenia a zábavné
produkcie, ktoré svojim obsahom alebo povahou ohrozujú život a zdravie udí,
bezpe nos majetku, verejný poriadok alebo mravnos .
§6
Podmienky predaja tovaru a poskytovania služieb
1. Na trhových miestach v meste smie predáva tovar alebo poskytova služby len
fyzická osoba staršia ako 18 rokov a právnická osoba s príslušným oprávnením 10/, ak
zákon takéto oprávnenie ustanovuje ("trhovník").
§7
1. Trhovník predaj tovaru a poskytovanie služieb v meste je povinný vopred dojedna so
správcom trhoviska.
2. Trhovník na požiadanie je povinný preukáza sa správcovi trhoviska a iným
oprávneným osobám príslušným oprávnením, osved ením alebo inou požadovanou
písomnos ou ako aj svojim preukazom totožnosti.
3. Trhovník predaj tovaru alebo poskytovanie služieb smie vykonáva len na
vyhradenom, ur enom alebo dohodnutom mieste a ase, pri om je povinný používa
elektronickú registra nú pokladnicu.
-----6/

§ 2 ods. 5 zákona NR SR . 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
zákon . 287/1994 Z.z. o ochrane prírody - §§ 5,24,26,29, zákona . 115/1995 Z.z. o
ochrane zvierat § 8
8/
§ 65 vyhl. FMPV .121/1987 Zb.
9/ § 8 ods. 1 zákona . 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
10/
§ 1 vyhláška MF SR .55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou
registra nou pokladnicou
7/

___________________________________________________________________________
___

4. Trhovník svoje alebo pridelené predajné /prevádzkové/ zariadenie a predávaný tovar
(poskytované služby) je povinný ozna i 11/
d. menom a priezviskom osoby zodpovednej za innos trhovníka,
e. adresou alebo sídlom prevádzkovate a trhovníka, alebo samotného trhovníka,
f. pri ambulantnom predaji jedál a nápojov aj kategóriou a skupinou príslušnej
prevádzkarne trhovníka,
g. cenou alebo cenníkom predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb,
h. vies autorizovanú inšpek nú knihu.
5. Trhovník o predávanom tovare (poskytovanej službe) nesmie uvádza nepravdivé
údaje alebo použi iným spôsobom zakázanú reklamu 12/ spôsobilú uvies kupujúceho
do omylu, v stanovených alebo potrebných prípadoch trhovník je povinný poskytnú
kupujúcemu návod napoužitie tovaru alebo vhodnú inštruktáž, vyda mu záru ný list
alebo doklad o pôvode predávaného tovaru.
§8
Ceny
1. Na trhových miestach v meste ceny predávaného tovaru a poskytovanej služby sa
stanovujú dohodou uzavretou trhovníkom s kupujúcim.
2. V ase cenovej regulácie dohodnutá cena nesmie odporova príslušnému rozhodnutiu
cenových orgánov 13/.
§9
Trhové dni, prevádzkový a predajný as
1. Na stálom trhovisku v meste možno predáva tovar a poskytova služby každý de
v týždni (pondelok až nede a) v ase od 6.00 hod. do 18.00 hod.
2. Miesto a predajný as konania príležitostných trhov v meste oznámi správca trhoviska
spôsobom uvedeným v § 3 ods. 2 tohto nariadenia.
3. Prevádzkový as správcu trhoviska je denne (pondelok až piatok) v ase od 7.00 hod.
do 15.30 hod. v ostatnom predajnom ase na stálom trhovisku v meste jeho správu
vykonávajú poverené osoby.
4. Trhovník záujem predáva tovar (poskytova služby) na príležitostnom trhu alebo
ambulantný predaj tovaru mimo priestoru stáleho trhoviska je povinný oznámi
správcovi trhoviska najmenej 24 hodín pred za atím predaja, ak správca trhoviska
nestanoví inak.
-----11/

§ 30 zákona . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
§ 3 zákona NR SR .220/1996 Z.z. o reklame
13/
§ 4 a nasl. zákona NR SR . 18/1996 Z.z. o cenách
12/

___________________________________________________________________________
___
§ 10

Prenajímanie prenosných predajných zariadení
1. Správca trhoviska prenosné predajné zariadenia neprenajíma.
§ 11
Nájomné a vstupné
1. Každý trhovník je povinný pred za atím predaja alebo poskytovania služieb zaplati
správcovi trhoviska, ak tento v individuálnych prípadoch neur í inak, nájomné za
ur ený priestor alebo plochu slúžiacu k predaju tovaru alebo poskytovanie služieb
v týchto sadzbách :
A. Na stálo trhovisku za 1m2 prenajatej plochy za 1 prenajatý stánok :
na de 40,- Sk,
na týžde 180,- Sk,
na mesiac 600,- Sk.
B. Pri ambulantnom predaji tovaru za 1m2 prenajatej plochy na 1 de :
na vo nom priestranstve 10,- Sk,
V uzavretom priestore 20,- Sk,
pri predaji jedál a nápojov 20,- Sk.
C. Na príležitostných trhoch za 1m2prenajatej plochy na 1 de :
na vo nom priestranstve 60,- Sk,
V uzavretom priestore 100,- Sk,
paušálne vstupné ..... Sk.
§ 12
Dodržiavanie istoty, hygieny a poriadku na trhových miestach
1. Trhovník je povinný udržiava miesto predaja výrobkov poskytovania služieb
v istote, poskon ení predaja alebo poskytovania služieb zanecha príslušné prenajaté
miesto isté, upratané a v neporušenom stave,14/.
2. Trhovník je povinný po as predaja tovaru (poskytovania služieb)dodržiava
hygienické normy a zásady a postupova tak, aby svojou innos ou neohrozil život
a zdravie alebo majetok ostatných osôb na trhovom mieste.
3. Každý ú astník trhového miesta zodpovedá za škodu, ktorú na trhových zariadeniach
alebo ostatných veciach spôsobil úmyselne alebo inak zavinil porušením právnej
povinnosti 15/, alebo tohto nariadenia, vznik takejto škody možno oznámi správcovi
trhoviska.
§ 13
1. Kontrolu dodržiavania istoty, hygieny a poriadku vrátane dodržiavania tohto
nariadenia natrhových miestach v meste vykonávajú pracovníci Mestskej polície
v Dobšinej a iné osoby osobitne na to zmocnené správcom trhoviska ("kontrola").
2. Kontrola na trhových miestach je oprávnená 16/
a. požiada trhovníka, aby preukázal svoju totožnos a svoje oprávnenie na
podnikanie,

b. požadova od trhovníka doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, príslušné
osved enie alebo preukázanie zdravotnej nezávadnosti a požadovanej kvality
predávaného tovaru,
-----14/

§ 11 ods. 1 písm. d/ zákona
§ 420 a nasl. Ob ianskeho zákonníka
16/
§ 5 ods. 4 zákona
15/

___________________________________________________________________________
___
3. Pracovníci mestskej polície na trhových miestach v meste sú oprávnení
a. vyzva osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok
alebo dopúš a sa iného protiprávneho konania vrátane porušovania tohto
nariadenia,
b. požadova od osôb potrebné vysvetlenie, ktoré môže prispie k odhaleniu
priestupku spáchaného na trhovom mieste a zisteniu jeho páchate a,
c. od a vec, ktorá v priestupkovom konaní môže by zhabaná alebo môže by
vyslovené jej prepadnutie,
d. V blokovom konaní uklada pokuty za priestupky spo ívajúce v porušení tohto
nariadenia 17/,
e. zakáza predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej
osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva výrobky, alebo
poskytuje služby na trhovom mieste.
4. Za porušenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona možno v osobitnom konaní fyzickej
alebo právnickej osobe uloži pokutu v sume od 5.000,- až do 500.000,- Sk. 18/.
§ 14
Toto nariadenie nadobúda ú innos d om vyhlásenia.
Karol Horník
primátor mesta
----17/
18/

§ 8 a nasl. zákona SNR . 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení
§ 12 ods. 2 zákona

