VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ŽELIEZOVCE
č.5/2015
TRHOVÝ PORIADOK
trhových miest zriadených v meste Želiezovce
Mestské zastupiteľstvo v Ţeliezovciach v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 5 zákona č. 178/1998 Z. z. ˇ
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) v znení
neskorších predpisov, schvaľuje „Trhový poriadok trhových miest zriadených v Meste
Ţeliezovce“.
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Trhový poriadok trhoviska na ploche parcela číslo 145/1 (na Mierovej ulici) bliţšie upravuje
základné podmienky predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhovisku, práva a
povinnosti správcu trhoviska, druhy predávaných výrobkov a poskytovaných sluţieb ako aj
práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky a poskytujú sluţby
na trhovisku.
§2
URČENIE A OZNAČENIE TRHOVÝCH MIEST ZRIADENÝCH MESTOM
ŽELIEZOVCE
(1) Na území mesta Ţeliezovce je Mestské trhovisko na ul. Mierová, parc. č.145/1.
(2) Správou Mestského trhoviska mesto Ţeliezovce poveruje Eurospinn, s.r.o. Ţeliezovce.
(3) Predávať výrobky a poskytovať sluţby na trhovisku moţno len na základe povolenia na
predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste. Mesto vydá povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste osobe, ktorá preukáţe splnenie
podmienok podľa § 10 zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a predloţí
doklady podľa § 2 odseku 5 tohto VZN.
(4) Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste sa vydáva na
základe ţiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom
mieste. Splnenie podmienok podľa § 10 zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších
predpisov sa preukazuje predloţením :
a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je ţiadateľom osoba
podľa § 10 písm. a) zákona č. 178/1998 Z .z. v znení neskorších predpisov; ţiadateľ na
ţiadosť obce predloţí originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,
b) čestného vyhlásenia ţiadateľa o tom, ţe všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je
ţiadateľom osoba podľa § 10 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších
predpisov,

c) čestného vyhlásenia ţiadateľa o tom, ţe všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
pouţité výrobky predávané v primeranom mnoţstve, ak ide o ţiadateľa podľa § 10
písm. c) zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(5) Prílohou k ţiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom
mieste je aj:
a) doklad preukazujúci splnenie poţiadaviek podľa § 10 a § 11 zákona č. 178/1998 Z. z.
na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb podľa osobitných predpisov, ak ide o
predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb, na ktorý sa taký doklad vyţaduje,
b) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy
elektronickej registračnej pokladnice ţiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie
ţiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, ţe nie je povinný na predaj
výrobkov a poskytovanie sluţieb pouţívať elektronickú registračnú pokladnicu.
(6) Ţiadateľ, ak je osoba podľa § 10 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších
predpisov, preukáţe, ţe je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú
pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má
obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.
(7) Mesto je povinné dokumenty predloţené podľa § 2 odseku 5 písm. b) uchovávať päť
rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli predloţené. O vydaní povolenia
na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste obec telefonicky alebo
elektronicky bezodkladne informuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na
telefónnom čísle alebo elektronickej adrese, ktoré Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky zverejní na svojom webovom sídle.
§3
SPRÁVA TRHOVISKA A POVINNOSTI SPRÁVCU TRHOVISKA
(1) Správu trhoviska a trţnice na území mesta Ţeliezovce vykonáva spoločnosť Eurospinn, s.
r. o.
(2) Správca trhoviska je povinný v súlade s ust. § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 178/1998 Z. z. o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní sluţieb na trhových miestach a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších právnych
predpisov vypracovať trhový poriadok pre trhovisko a príleţitostný trh a po jeho schválení
obecným zastupiteľstvom zverejniť ho na viditeľnom mieste na trhovisku.
(3) Správca trhoviska je povinný v súlade s ust. § 5 ods. 2 písm. b zákona č. 178/1998 Z. z.
označiť trhovisko údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných sluţieb.
(4) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhových miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) u drobnopestovateľov kontroluje a eviduje 30dňovú lehotu predaja, v zmysle § 3 ods.
4 zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení zmien a doplnkov,
d) pouţívanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,

(5)

(6)

(7)
(8)

e) udrţiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
sluţieb a po ich skončení,
f) dodrţiavanie trhového poriadku,
g) primeranosť predaja vlastných pouţitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príleţitostných trhoch,
(primeranosť mnoţstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska
individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov),
h) označenie stolov a prenosných predajných zariadení menom predávajúcej osoby
a druhom predávaných výrobkov.
Správca trhoviska pri predaji húb kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti
predávajúceho. Ak predávajúci nepredloţí osvedčenie o odbornej spôsobilosti, alebo ak
predáva huby, ktorých predaj je zakázaný – správca trhoviska bezodkladne informuje
orgány dozoru.
Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyţaduje ak ide o predaj
vlastných pouţitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom mnoţstve a
o predaj rastlinných a ţivočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami o čom predávajúci predloţí
čestné vyhlásenie, ţe všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti, alebo ţe všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
pouţité výrobky predávané v primeranom mnoţstve.
Správca trhoviska je povinný napomáhať kontrolným orgánom pri výkone dozoru.
Správca trhoviska je oprávnený vykonávať u predávajúcich kontrolu.
§4
PODMIENKY PREDAJAVÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB

(1) Predávajúci je povinný:
a) Pouţívať na predaj len správcom trhoviska určené predajné miesta.
i) Pevne vybudované špeciálne stoly so skrinkami, v priestranstve zakrytom
skeletovou konštrukciou. Za jedno predajné miesto sa povaţujú dva stoly, spolu
v rozmeroch 230cm x 67cm x 86cm (DxŠxV), teda priestor nachádzajúci sa medzi
dvoma ţeleznými stĺpmi pod skeletovou konštrukciou.
ii) Stánok s dočasným stanovišťom, prenosné predajné zariadenie, pojazdné
predajné zariadenie.
b) Je zakázaná akákoľvek manipulácia s predajnými miestami bez vedomia a bez súhlasu
správcu trhoviska.
c) Predávať len na správcom trhoviska schválenom a určenom mieste. Predaj mimo takto
určeného miesta je zakázaný.
d) Dodrţiavať predpisy vzťahujúce sa na predaj uskutočňovaný na trhovisku a pokyny
správcu trhoviska a správať sa tak, aby predávajúci svojím konaním nespôsobil ujmu
sebe alebo iným osobám.
e) Predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo mnoţstve a umoţniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov.
f) Riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe
pouţitia a údrţby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho
pouţitia alebo údrţby.

g) Predávať zdravotne neškodné a kvalitné potraviny a vyradiť z predaja potraviny
skazené alebo inak poškodené, deformované, znečistené, mikrobiologicky narušené
alebo neznámeho pôvodu.
h) Vylúčiť z predaja zdravotne závadné výrobky, výrobky neznámeho pôvodu, čiastočne
narušené alebo zjavne znehodnotené výrobky.
i) Zreteľne označiť predávané výrobky cenou a druhom tovaru.
j) Zreteľne označiť predajné miesto alebo prenosné predajné zariadenie menom
predávajúcej osoby.
k) Správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní sluţieb.
l) Zabezpečovať a dodrţiavať ceny pri predaji výrobkov vrátene opatrení uloţených
príslušnými orgánmi.
m) Z dôvodu, ţe predávajúcemu nie je účtovaný poplatok za likvidáciu komunálneho
odpadu – predávajúci je povinný odpad získaný v súvislosti s predávanými výrobkami
– zlikvidovať na vlastné náklady – tzn. po skončení predaja ho zobrať so sebou a
trhové miesto nechať čisté.
n) Pri kontrole orgánmi potravinového a trhového dozoru je predávajúci povinný
predloţiť:
i) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a doklad
totoţnosti,
ii) povolenie na ambulantný predaj na trhovisku,
iii) doklad o zaplatení poplatku za trhové miesto,
iv) zdravotný preukaz príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyţaduje
charakter predávaného tovaru,
v) pri predaji húb doklad – osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
vi) pri predaji lesných plodov doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
vii) doklad o nadobudnutí tovaru,
viii)pri predaji vajec platné veterinárne osvedčenie o nákazovej situácii v chove,
vydané veterinárnym lekárom z miesta trvalého bydliska.
(2) Na trhových miestach sa povoľuje predávať:
a) potravinárske výrobky:
i) ovocie a zelenina - musia vyhovovať hygienickým poţiadavkám v súlade s
platnými právnymi predpismi,
ii) zemiaky - musia byť označené akostnou triedou a odrodou,
iii) vajcia - pri predaji neoznačených slepačích konzumných vajec z vlastnej výroby,
tzv. prebytkov sa musí predávajúci preukázať osvedčením o spôsobilosti na
výrobu a predaj slepačích vajec, vydaným Regionálnou veterinárnou a
potravinovou správou v mieste bydliska, počet predávaných vajec nesmie
presiahnuť 200 ks za deň a vajcia nesmú byť staršie ako 14 dní odo dňa znášky.
Pri predaji musia byť dodrţané skladovacie podmienky v zmysle platných
predpisov.
iv) čerstvé huby a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v
prevádzkarni, ktorá spĺňa poţiadavky podľa osobitných predpisov.
v) včelí med a včelie produkty je moţné predávať len na základe potvrdenia o
registrácií prevádzkarní potravinárskych podnikov pre potraviny ţivočíšneho
pôvodu.
vi) trhové konzumné ryby,
vii) lesné plodiny - moţno predávať len na základe dokladu o ich nadobudnutí podľa
osobitného predpisu.

b) ostatné výrobky
i) stromčeky - moţno predávať len na základe potvrdenia o spôsobe nadobudnutia,
ii) kvetiny,
iii) ľudové umelecké a remeselnícke výrobky,
(3) Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky, a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje
na predaj liehovín a destilátov na príleţitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené ţivočíchy, exempláre ţivočíchov, nebezpečné ţivočíchy a invázne druhy
ţivočíchov,
j) ţivé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb, a na predaj
domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a
drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a
zdruţeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu
veterinárnej správy,
k) huby, okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa poţiadavky podľa osobitných predpisov,
l) surové kravské, kozie a ovčie mlieko,
m) mliečne výrobky z tepelne neošetreného kravského, kozieho a ovčieho mlieka, ak nie
sú osobitne povolené,
n) vajcia vodnej hydiny,
o) potraviny na osobitné výţivové účely,
p) nebalené potraviny ale i spotrebiteľsky balené potraviny, jedlá a nápoje na priamu
konzumáciu s výnimkou trhových miest s dočasným alebo trvalým stanovišťom,
q) ostatné výrobky, ktoré nepovoľujú príslušné právne predpisy,
r) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
§5
OBMEDZENIE PREDAJA VÝROBKOV
(1) Na trhových miestach sa môţu predávať iba potraviny uvedené v § 4 ods. 2 písm. a) tohto
VZN po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín k
návrhu tohto všeobecne záväzného nariadenia.
(2) Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový
tovar a hračky, sa môţu predávať len v prevádzkarniach trţníc, v prevádzkarniach
trhovísk, v prenosných predajných zariadeniach a v pojazdnej predajni. Elektrotechnické
výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môţu predávať iba v
prevádzkarniach trţníc, ak sú vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich

funkčnosti. Športové potreby sa môţu predávať iba v prevádzkarniach trţníc, v
prevádzkarniach trhovísk, v prenosných predajných zariadeniach a v pojazdnej predajni
(3) Obmedzenia podľa § 5 odseku 2 sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s
podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
§6
OSOBY OPRÁVNENÉ PREDÁVAŤ VÝROBKY A POSKYTOVAŤ SLUŽBY NA
TRHOVÝCH MIESTACH
Na trhových miestach môţu na základe povolenia mesta predávať výrobky a
poskytovať sluţby:
(1) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
(2) fyzické osoby predávajúce rastlinné a ţivočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
(3) fyzické osoby predávajúce vlastné pouţité výrobky v primeranom mnoţstve medzi sebou.
§7
TRHOVÉ DNI, PREDAJNÝ A PREVÁDZKOVÝ ČAS
Mesto Ţeliezovce určuje na mestskom trhovisku parc. č. 145/1:
a) trhové dni: pondelok – sobota,
b) predajný čas:
a) pondelok – piatok od 06:00 hod. do 13:00 hod.,
b) sobota od 06:00 hod. do 12:00 hod.,
c) prevádzkový čas:
a) pondelok – piatok od 06:00 hod. do 13:00 hod.,
b) sobota od 06:00 hod. do 12:00 hod.
§8
PREDAJNÁ CENA
Cena pri predaji tovaru na trhovisku sa dojednáva dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim,
v súlade s platnou právnou úpravou (zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov).
§9
NÁJOMNÉ ZA PREDAJNÉ ZARIADENIE A PREDAJNÚ PLOCHU NA
MESTSKOM TRHOVISKU
(1) Na jedno predajné miesto - dva pevne vybudované stoly, ktorých priestor oddeľujú
stĺpy, na Mestskom trhovisku v Ţeliezovciach, ktoré je v správe firmy
Eurospinn, s.r.o. Ţeliezovce sa vzťahuje nasledovné nájomné:
a) Predaj poľnohospodárskych výrobkov, ktoré nie sú určené pre
výţivu ľudí ( kvety, priesady kvetov a zeleniny, ozdobné kry, semená)
3€/deň
b) Predaj ovocia a zeleniny
3€/deň
c) Predaj húb
3€/deň
d) Predaj medu
3€/deň

e) Predaj kníh, dennej a periodickej tlače
3€/deň
f) Predaj drobných umeleckých predmetov a drobných remeselníckych
výrobkov vrátane sezónnych, ozdobných a úţitkových predmetov
(k vianočným, veľkonočným sviatkom alebo k iným príleţitostiam)
3 €/deň
g) Predaj vajec
3 €/deň
h) Predaj vianočných stromčekov, šišiek, čečiny a výrobkov z nich
3 €/deň
i) Ostatné potravinárske výrobky
3 €/deň
j) Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce
potreby, elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný
tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky.
3 €/deň
(2) Na prenosné predajné zariadenia a pojazdné predajné zariadenia na Mestskom
trhovisku v Ţeliezovciach, ktoré je v správe firmy Eurospinn, s.r.o. Ţeliezovce sa
vzťahujú daňové sadzby uvedené v aktuálnom Všeobecnom záväznom nariadení mesta
Ţeliezovce o dani za uţívanie verejného priestranstva.
§ 10
ORGÁNY DOZORU A SANKCIE
(1) Dozor nad dodrţiavaním tohto VZN a zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní sluţieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, vykonávajú
orgány dozoru a kontroly, ktorými sú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) orgán úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) Mesto Ţeliezovce.
(2) Orgán dozoru opatrením na mieste zakáţe predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na
trhových miestach fyzickej osobe alebo 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 miestach (podľa § 11 zákona
č. 178/1998 Z. z.). Opatrenia oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotoví o ňom na
mieste písomný záznam, ktorý sa odovzdá porušiteľovi. Ak porušiteľ s opatrením
nesúhlasí, môţe proti nemu podať do troch dní odo dňa jeho oznámenia písomné
námietky. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne do piatich
pracovných dní odo dňa ich doručenia primátor mesta, ak je orgánom dozoru Mesto
Ţeliezovce, riaditeľ príslušného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, ak je
orgánom dozoru Slovenská obchodná inšpekcia, alebo vedúci zamestnanec príslušného
orgánu úradnej kontroly potravín, ak je orgánom dozoru orgán úradnej kontroly potravín.
Rozhodnutie sa doručí porušiteľovi a dňom doručenia je právoplatné.
(3) Orgán dozoru uloţí pokutu do 17.000,- EUR fyzickej osobe – podnikateľovi alebo
právnickej osobe, ktorá:
a) zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.), alebo
správcovi trhoviska za porušenie povinností podľa § 5 ods. 1 a 3 zákona č. 178/1998
Z. z.,
b) predáva výrobky a poskytuje sluţby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods. 3
zákona č. 178/1998 Z. z.), alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých
predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú obcou určené na predaj, alebo predáva výrobky,
ktoré sa môţu predávať len v prevádzkarňach trţníc, v prevádzkarňach trhovísk, v
stánkoch s trvalým stanovišťom.

(4) Výnos pokút uloţených Slovenskou obchodnou inšpekciou a orgánmi úradnej kontroly
potravín je príjmom štátneho rozpočtu, výnos pokút uloţených mestom je príjmom mesta.
(5) Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných
predpisov nie sú týmto zákonom dotknuté.
(6) Na konanie o uloţení pokuty a na rozhodovanie o námietkach proti opatreniu sa vzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov).
§ 11
PRIESTUPKY
(1) Priestupku podľa zákona č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania sluţieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, sa dopustí fyzická osoba, ktorá:
a) zriadila trhové miesto bez povolenia,
b) predáva výrobky a poskytuje sluţby na trhovom mieste bez povolenia,
c) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú
určené obcou na predaj,
d) predáva výrobky, ktoré sa môţu predávať len v prevádzkarňach trţníc, v
prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom.
(2) Priestupky podľa vyššie uvedeného prejednávajú orgány dozoru.
(3) Za priestupok sa uloţí pokuta do výšky 8.000,- EUR. V blokovom konaní moţno uloţiť
za priestupok podľa vyššie uvedeného pokutu do 4.000,- EUR.
(4) Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch (zákon č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
§ 12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Na právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a súvisiace právne predpisy.
(2) Pri kaţdom úkone podľa tohto Trhového poriadku sa zamestnanec správcu trhoviska
preukazuje sluţobným preukazom.
(3) V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta Ţeliezovce od 12.08.2015 do28.08.2015.
(4) Mestské zastupiteľstvo v Ţeliezovciach dňa 27.08.2015 uznesením č.150/2015 schválilo
toto VZN Trhový poriadok trhových miest zriadených v meste Ţeliezovce a nadobúda
účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli.
(5) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Mesta Ţeliezovce č. 3/1998 Trhový poriadok
mestského trhoviska v Ţeliezovciach na ul. Mierovej.
(6) Úplné znenie VZN č.5/2015 bude sprístupnené na Mestskom úrade v Ţeliezovciach, a to
na odbore vnútorných a sociálnych vecí, v kancelárií primátora mesta a prednostky MsÚ,
ako aj na internetovej stránke mesta www.zeliezovce.sk.

Ing. Ondrej Juhász
primátor mesta
Vyvesené dňa 31.8.2015

