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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Želiezovce
č.6/2009
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Mesta Želiezovce
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach na základe samosprávnej pôsobnosti na základe §6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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 v znení neskorších predpisov, vydáva toto
všeobecné nariadenie, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach Mesta Želiezovce.
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) podrobnejšie upravuje podmienky predaja
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, ako aj povinnosti fyzických a právnických
osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v Meste Želiezovce.
DRUHÁ HLAVA
§2
Základné pojmy
(1) Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a) trhovým miestom - trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj,
b) trhoviskom - nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c) tržnicou - kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach,
d) príležitostným trhom - predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy,
e) ambulantným predajom - predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na
verejnom priestranstve pred prevádzkarňou,
f) stánkom s trvalým stanovišťom - stánok určený na celoročnú prevádzku, pričom na jeho
umiestnenie sa vyžaduje minimálne povolenie drobnej stavby. Musí spĺňať hygienické a
prevádzkové podmienky podľa príslušných predpisov. Stánok musí byť uzatvárateľný,
označený všetkými náležitosťami podľa platných právnych predpisov a musí vytvárať
podmienky na predvedenie a odskúšanie výrobkov.
g) stánkom s dočasným stanovišťom - stánok, ktorý nie je súčasťou trhoviska, predajca ho
pred začatím predaja rozloží a po ukončení predaja zloží.
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(2) Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkarňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na
ambulantný predaj.
§3
Povolenie na zriadenie trhového miesta
(1) Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste na území mesta vydáva Mesto Želiezovce prostredníctvom Mestského úradu, referátu
služieb a obchodu.
(2) Na území mesta Želiezovce sú nasledovné trhoviská:
a) Mestské trhovisko ul. Mierová
(3) Mesto Želiezovce povoľuje nasledovné príležitostné trhy:
a) Ondrejský jarmok raz ročne v 47. týždni.
b) Hodové trhy - Želiezovce II. septembrový týždeň
c) Hodové trhy - Svodov II. októbrový týždeň
d) Hodové trhy - Mikula IV. októbrový týždeň
(4) Správou uvedených trhových miest Mesto Želiezovce poveruje :
a) Mestské trhovisko - Eurospinn, s.r.o. Želiezovce
b) Ondrejský jarmok - Mestský úrad Želiezovce
c) Hodové trhy - Mestský úrad Želiezovce
§4
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
(1) Na trhových miestach môžu predávať
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
(2) Na trhových miestach sa môžu predávať:
a) potravinárske výrobky:
1. ovocie a zelenina - musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade s platnými
právnymi predpismi,
2. zemiaky - musia byť označené akostnou triedou a odrodou,
3. 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 Okresným úradom, odborom štátnej veterinárnej starostlivosti
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 dodržané
skladovacie podmienky v zmysle platných predpisov.
4. čerstvé huby - je možné predávať len na základe "Osvedčenia o znalosti húb" vydaného
regionálnym hygienikom

3
5. včelí med - je možné predávať len na základe veterinárneho osvedčenia z miesta
pôvodu,
6. trhové konzumné ryby,
7. lesné plodiny - možno predávať len na základe dokladu o ich nadobudnutí podľa
osobitného predpisu.
b) ostatné výrobky
1. stromčeky - možno predávať len na základe potvrdenia o spôsobe nadobudnutia,
2. kvetiny,
3. ľudové umelecké a remeselnícke výrobky,
4. spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len
v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred
prevádzkarňou jej prevádzkovateľom. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na propagačné
predajné akcie spojené s uvádzaním nových výrobkov na trh.
(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,
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
k) sušené huby,
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 výživové 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.
(4) Na trhových miestach možno pri príležitostných trhoch poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie za podmienok
dodržania osobitných predpisov,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby.
§5
Správa trhových miest, práva a povinnosti správcu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
(1) Správca trhoviska je povinný:
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a) vypracovať trhový poriadok, ktorý je povinný zverejniť na viditeľnom mieste a zabezpečiť
jeho dodržiavanie,
b) vykonávať dozor nad predajom,
c) napomáhať kontrolným orgánom pri výkone dozoru,
d) zabezpečovať udržiavanie poriadku a čistoty pred začatím prevádzky, počas prevádzky a
po ukončení prevádzky.
(2) Trhový poriadok bližšie upravuje práva a povinností správcu a účastníkov trhových miest,
trhoviska, tržnice a príležitostného trhu.
(3) Kontrolu u predávajúcich vykonáva správca trhoviska.
§6
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
Predávajúci je povinný
a) označiť predajné miesto svojím menom a priezviskom a adresou alebo názvom a sídlom
firmy,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
c) predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky,
d) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,
e) udržiavať miesto predaja v čistote, po skončení predaja zanechať miesto predaja čisté a
upratané,
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
g) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
h) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
i) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
j) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné viesť autorizovanú
inšpekčnú knihu.
§7
Ambulantný predaj
(1) Spôsob a miesto predaja určuje na základe žiadosti Mestský úrad v Želiezovciach, referát
služieb a obchodu . K žiadosti predkladá právnická alebo fyzická osoba doklad o registrácii
podnikateľskej činnosti a pri predaji výrobkov potravinárskeho charakteru vyjadrenie
príslušného orgánu štátnej správy – regionálneho hygienika.
(2) Ambulantne sa môžu predávať:
a) knihy, denná a periodická tlač,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste za podmienok dodržiavania
osobitných predpisov, pričom sortiment určí mesto v povolení na predaj výrobkov a
občerstvenia,
d) balená zmrzlina za podmienok dodržiavania osobitných predpisov,
e) ovocie a zelenina,
f) kvetiny.
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§8
Sadzba poplatku na mestskom trhovisku
Na predajné stoly, prenosné predajné zariadenia, pojazdné predajné zariadenia a na poskytovanie
služieb na Mestskom trhovisku v Želiezovciach, ktoré je v správe firmy Eurospinn, s.r.o.
Želiezovce sa vzťahujú nasledovné poplatky :
a) Predaj poľnohospodárskych výrobkov, ktoré nie sú
určené pre výživu ľudí ( kvety, priesady kvetov a zeleniny,
ozdobné kry, semená)
1 €/deň
b) Predaj ovocia a zeleniny
1 €/deň
c) Predaj húb
1 €/deň
d) Predaj medu

1 €/deň

e) Predaj kníh, dennej a periodickej tlače

1 €/deň

f)

Predaj drobných umeleckých predmetov a drobných
remeselníckych výrobkov vrátane sezónnych, ozdobných
a úžitkových predmetov ( k vianočným, veľkonočným sviatkom
alebo k iným príležitostiam)

g) Predaj vajec

3 €/deň
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, športové potreby a hračky

3 €/deň

§9
Príležitostné trhy
Mesto Želiezovce organizuje nasledovné príležitostné trhy :
a) Ondrejský jarmok - raz ročne v 47. týždni roka
trhové dni - piatok, sobota
predajný čas - piatok od 8.00 hod. do 20.00 hod., sobota od 8.00 hod. do 20.00 hod.
miesto konania - ul. Mierová
§ 10
Trhové dni
Mesto Želiezovce určuje na mestskom trhovisku :
za trhové dni : pondelok – sobota,
predajný čas : pondelok – piatok od 6.00 hod do 14.00 hod., sobota od 6.00 hod. do 12.00 hod.
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prevádzkový čas : pondelok - piatok od 5.00 hod. do 15.00 hod., sobota od 5.00 hod. do 13.00 hod.
§ 11
Orgány dozoru a sankcie
(1) Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú orgány dozoru a kontroly:
a) referát služieb a obchodu mestského úradu
b) mestská polícia
c) Slovenská obchodná inšpekcia
(2) Orgán dozoru v zmysle ods. 1 písm. a/ tohto článku je oprávnený uplatňovať pokuty podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov.
(3) Orgán dozoru v zmysle ods. 1 písm. b/ tohto článku je oprávnený uplatňovať pokuty len v
blokovom konaní.
(4) Orgány kontroly môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia
predáva výrobky alebo poskytuje služby.
§ 12
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca účinnosť VZN č. 2/1998.
(2) VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

Ing. arch. Pavel Bakonyi
primátor mesta

Vyvesené: 6.4.2009

