VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ŽELIEZOVCE
Č. 2/2017
TRHOVÝ PORIADOK
trhových miest so stálym stanovišťom zriadených v meste Želiezovce
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 5 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, schvaľuje „Trhový poriadok trhových miest so stálym stanovišťom
zriadených v meste Želiezovce“.
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Trhový poriadok trhových miest so stálym stanovišťom zriadených v meste Želiezovce bližšie
upravuje základné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku, práva a
povinnosti správcu trhoviska, druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb ako aj
práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky a poskytujú služby
na trhovisku.
§2
URČENIE A OZNAČENIE TRHOVÝCH MIEST SO STÁLYM STANOVIŠŤOM
ZRIADENÝCH MESTOM ŽELIEZOVCE
(1) Na území mesta Želiezovce je zriadené mestské trhovisko na ul. Mierová, parcela reg. C
č.145/1.
(2) Správu miestneho trhoviska s názvom: „Tržnica - Piactér" vykonáva Mesto Želiezovce so
sídlom SNP č.2, 937 01 Želiezovce.
§3
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
Mesto Želiezovce určuje na mestskom trhovisku parc. č. 145/1:
a) trhové dni: pondelok – sobota, v termíne 01.01. – 31.12. príslušného kalendárneho roka,
b) predajný čas:
i) pondelok – piatok od 06:00 hod. do 14:00 hod.,
ii) sobota od 06:00 hod. do 12:00 hod.,
c) prevádzkový čas:
i) pondelok – piatok od 05:00 hod. do 15:00 hod.,
ii) sobota od 05:00 hod. do 13:00 hod.

§4
Podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov alebo na
poskytovanie služieb podľa príslušných právnych predpisov, zaplatené nájomné za trhové
miesto a dodržiavanie povinnosti predávajúceho, ktoré je stanovené osobitným predpisom s
trhovým poriadkom. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu vydáva
Mesto Želiezovce prostredníctvom Mestského úradu v Želiezovciach.
2. Predávajúci je povinný:
a. Používať 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
považujú dva stoly, spolu v rozmeroch 230cm x 68cm, teda priestor
nachádzajúci sa medzi dvoma železnými stĺpmi pod skeletovou
konštrukciou.
ii. Stánok s dočasným stanovišťom, prenosné predajné zariadenie,
pojazdné predajné zariadenie.
b. Predávať len na správcom trhoviska schválenom a určenom mieste. Predaj mimo
takto určeného miesta je zakázaný.
3. Na trhovom mieste s názvom „Tržnica - Piactér" možno poskytovať služby podľa §8 a
predávať výrobky podľa §9 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov.
4. Potraviny ktoré je povolené predávať na trhovom mieste s názvom „Tržnica - Piactér":
a) ovocie a zeleninu – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám. V súlade s platnými
právnymi predpismi, zemiaky a lesné plodiny musia byť očistené, zbavené hliny a
zvädnutých častí, ovocie musí byť akostné triedené a počas predaja uložené v debnách
alebo košíkoch, prípadne vyložené na stánku,
b) kvetiny, priesady, sadenice, semená, ozdobné vence, ozdobné kry, ovocné a okrasné
dreviny
c) včelí med; musí byť uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky
nezávadného materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu
plnenia a doby použiteľnosti,
d) cukrovinky, pečivo; tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti
podmienok pre ich výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
e) ovocné šťavy, lekváry, kompóty; je možné predávať v originálnom balení, ktoré musia
vyhovovať hygienickým požiadavkám, tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie
o spôsobilosti podmienok pre ich výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
§5
Pravidlá prenajímania trhového miesta
1. Každý účastník predaja na tržnici má na základe predloženej prihlášky pridelené trhové
miesto.
2. Trhové miesto môže využívať len osoba, ktorá je oprávnená predávať výrobky alebo
poskytovať služby na základe vydaného povolenia a má doklad o zaplatení nájomného za
predajné zariadenie alebo predajnú plochu.

§6
Pravidla dodržiavania čistoty a hygieny
1.Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote,
vzniknutý odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení prevádzky
zanechať trhové miesto čisté a upratané.
2. Odvoz odpadu a vyčistenie ostatného priestranstva zabezpečuje správca trhu.
§7
Nájomné za trhové miesto
(1) Na jedno predajné miesto - dva pevne vybudované stoly, ktorých priestor oddeľujú
stĺpy, na Tržnici v meste Želiezovce, sa vzťahuje nájomné vo výške 3€/deň.
(2) Na prenosné predajné zariadenia, pojazdné predajné zariadenia a na poskytovanie
služieb na trhovom mieste s názvom „Tržnica - Piactér" v meste Želiezovce sa
vzťahujú daňové sadzby uvedené v aktuálnom Všeobecnom záväznom nariadení
mesta Želiezovce o dani za užívanie verejného priestranstva.
§8
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN a osobitých zákonov vykonáva:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) Mesto Želiezovce.
§9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) 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
Želiezovce od 10.04.2017 do 27.04.2017.
(2) Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach dňa 27.04.2017 uznesením č. 52/2017 schválilo
toto VZN Trhový poriadok trhových miest s trvalým stanovišťom zriadených v meste
Želiezovce a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli.
(3) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Mesta Želiezovce č. 5/2015 Trhový poriadok
trhových miest zriadených v meste Želiezovce.
(4) Úplné znenie VZN č. 2/2017 bude sprístupnené na Mestskom úrade v Želiezovciach, a to
na oddelení organizačno-správnom a sociálnych vecí, v kancelárií primátora mesta, ako aj
na internetovej stránke mesta www.zeliezovce.sk.
Vyvesené po schválení dňa 03.05.2017

Ing. Ondrej Juhász v.r.
primátor mesta

