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VZN číslo 7/1993

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7

o prevádzke trhoviska na území mesta Rajecké Teplice

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach podľa ods. 1 § 6 zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení,
vydáva pre územie mesta Rajecké Teplice a Poluvsie, toto Všeobecne záväzné nariadenie.
Článok 1
Zriaďovanie trhovísk
Zriaďovať trhoviská v meste je oprávnený Mestský úrad v Raj. Tepliciach. Pre prevádzku trhoviska vydáva
Mestský úrad Trhový poriadok.
Článok 2
Oprávnenie na predaj
Na trhovisku môžu predávať:
1. Právnické osoby, oprávnené vykonávaním obchodnej činnosti podľa zákona č. 130/81 Zb. O vnútornom
obchode v znení zákona č. 158/88 Zb. alebo v rámci svojej činnosti je predmetom ich podnikania obchodná
činnosť zakotvená v zriaďovacej listine.
2. Fyzické osoby staršie ako 18 rokov:
- s platným rozhodnutím o registrácii podnikateľskej činnosti v oblasti obchodu v zmysle zákona č. 105/90 Zb.
- bez registrácie, ak ide o poplatníkov dane z poľnohospodárskej činnosti
- vykonávajúce príležitostný predaj poľnohospodárskych výrobkov, výpestkov či lesných plodov
Článok 3
Podmienky predaja
1. Predaj sa môže uskutočňovať len v stánkoch a na stoloch, určených správcom trhoviska k predaju.
2. Predávajúci je povinný rešpektovať pokyny správcu trhoviska, udržiavať miesto predaja v čistote a po
dokončení predaja toto zanechať čisté a upravené.
3. Predávajúci je povinný dodržiavať zásady zákona č. 20/66 Zb. O starostlivosti o zdravie ľudu, zákona č.
87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/91 Zb. O veterinárnej starostlivosti ako aj ostatných hygienických a
osobitných predpisov.
4. Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia.
5. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu predložiť predpísané doklady oprávňujúce a
povoľujúce predaj, preukaz totožnosti a v prípade predaja potravinárskych tovarov zdravotný preukaz ako aj
potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku.
6. Na trhovisku je dovolené predávať len tovar, na predaj ktorého sú vytvorené podmienky v súlade s
platnými hygienickými predpismi a technickými podmienkami príslušného trhoviska. Za zdravotnú nezávadnosť
a kvalitu predávaných tovarov odpovedá predávajúci. Predávaný tovar, ktorý je vyrábaný podľa schválených
noriem akosti alebo receptúr, musí mať akostné známky v nich uvedené.
7. Potravinárske suroviny a potraviny, predávané na tržnici, musia byť zdravotne nezávadné a nesmú byť pri
predaji umiestnené na zemi.
8. Predaj výrobkov z mäsa môže byť povolený ak nejde o výrobky, ktoré podliehajú rýchlej skaze a potrebujú
osobitnú starostlivosť. Môžu sa predávať len na trhovisku, k tomuto účelu vhodne upravenému a predávať ich
môžu len osoby, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť v súlade s platnými nariadeniami.
9. Predaj drobných živých zvierat a rýb je povolený len na osobitne vyhradenom priestore. Živé zvieratá
musia byť umiestnené na podložke tak, aby neohrozovali kupujúcich, ale aby pri tom neboli týrané.
10. Zabíjanie, sťahovanie a pitvanie drobných zvierat a rýb nie je na trhovisku povolené.
11. Predávajúci môže predávať len zdravé zvieratá a ryby opatrené veterinárnym osvedčením, a to u
organizácií vystaveným v mieste pôvodu a u malochovateľov v mieste predaja.
12. Zverina, predávaná na trhovisku, musí byť sprevádzaná veterinárnym osvedčením, vystaveným v mieste
pôvodu, nesmie sa deliť a králikom nesmie byť odrezaná hlava.
13. Včelí med sa môže predávať len zmyslovo bezchybný, hygienicky získaný a plnený do zdravotne
vyhovujúcich obalov.
14. Huby a liečivé rastliny je možné predávať len na základe osvedčenia o poznaní húb a liečivých rastlín,
vydaného príslušnou komisiou. Predávať sa môžu len huby a liečivé rastliny, uvedené v osvedčení.
15. Slepačie vajcia sa môžu predávať na základe veterinárneho vyšetrenia v mieste predaja (ovoskopicky), v
prípade, že pochádzajú z iného okresu, musia byť sprevádzané veterinárnym osvedčením, vystaveným v mieste
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pôvodu.
16. Predaj výrobkov z ovčieho mlieka sa môže vykonávať len na základe osobitných povolení orgánov
veterinárnej správy.
17. Na trhovisku je dovolené predávať po domácky vyrobené výrobky kuchynskej potreby z dreva, prútia,
peria a košikárske výrobky.
18. Predajné miesto musí byť riadne označené u organizácii názvom organizácie a menom zodpovedného
pracovníka, u občana – podnikateľa – menom a adresou predávajúceho.
19. Poľnohospodárske produkty – ovocie a zelenina musia byť pri predaji čisté, zbavené hrubej nečistoty (
zemiaky), najmä hliny a zvädnutých častí, ovocie musí byť v košoch, prípadne na predaj určených obaloch,
resp. voľné vyložené. Ovocie a zelenina nesmie obsahovať nepovolené množstvo cudzorodých látok, najmä
dusičnanov, chloridov, ťažkých kovov v zmysle vyhlášky MZ SSR č. 17/77 Zb.
20. Predávajúci je povinný mať dostatok obalového materiálu. Pri predaji potravín musí používať vyčlenené
náradie – kliešte, príbor a pod. Predajná doba je určená v zimnom období od 7,00 hodiny do 17,00 hodiny, v
letnom období od 6,00 hodiny do 19,00 hodiny.
Článok 4
Ceny tovaru
1. Predávajúci tovar musí byť riadne označený cenovkami.
2. Na trhoviskách sa tovar predáva za dohodnuté ceny. Predávajúci je povinný dodržiavať zákon č. 526/90 ZB.
O cenách s osobitným zreteľom na maximálne ceny.
3. Na trhoviskách sa tovar predáva za dohodnuté ceny. Predávajúci je povinný dodržiavať zákon č. 526/90 Zb.
O cenách s osobitným zreteľom na maximálne ceny.
Článok 5
Poplatky
Predávajúci na trhoviskách sú povinní zaplatiť poplatky v zmysle zákona č. 544/90 Zb. O miestnych poplatkoch
v súlade so VZN mesta Rajecké Teplice – odsek I: Poplatok za užívanie verejného priestranstva, ktoré sa v bode
6 mení, dopĺňa a nadobúda účinnosť dňom schválenia tohto nariadenia podľa nižšie uvedených odsekov.
Uznesením, schvaľujúcim toto VZN sa určujú miestne poplatky na trhovisku takto:
1. Za užívanie trhového miesta na Mestskom trhovisku:
1.1 predaj kvetov, predpestovaných zeleninárskych sadeníc a zeleniny:

a)
b)
c)
d)
Sk
Sk
Sk
Sk
1.2
a)
b)
c)
d)
Sk
Sk
Sk
Sk
1.3
a)
b)
c)
d)
Sk
Sk
Sk
Sk

jednodenný nájom
mesačný nájom
polročný nájom
celoročný nájom
120,100,-/deň
90,-/deň
80,-/deň
ostatný predaj okrem alkoholických a tabakových výrobkov:
jednodenný nájom
mesačný nájom
polročný nájom
celoročný nájom
170,150,-/deň
120,-/deň
100,-/deň
predaj alkoholických a tabakových výrobkov:
jednodenný nájom
mesačný nájom
polročný nájom
celoročný nájom
300,280,-/deň
250,-/deň
220,-/deň
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Článok 6
Riadenie trhoviska a kontrola predaja
1. Predaj na trhovisku riadi poverený správca trhoviska, ktorý zodpovedá za dodržiavanie trhového poriadku a
u neho sa nachádza aj inšpekčná kniha.
2. Predaj na trhovisku kontrolujú poslanci a orgány podľa svojho oprávnenia (polícia, SOI, OHS, OVS a
členovia komisie obchodu).
3. Porušovanie tohto nariadenia, neuposlúchnutie kontrolných orgánov a správcu trhoviska, sa stíha podľa
zákona č. 372/90 Zb. O priestupkoch, prípadne podľa ustanovení Trestného zákona. Blokové pokuty v blokovom
konaní môže ukladať správca trhoviska a osoby alebo orgány, ktorým to vyplýva zo všeobecne platných
predpisov.
4. V prípade opakovaného porušovania trhového poriadku nebude týmto osobám umožnený predaj na
trhovisku.
5. Orgány hygienickej a veterinárnej služby môžu obmedziť alebo zakázať predaj vzhľadom na podmienky
predaja, akosti tovaru a nákazovú situáciu u požívatín neznámeho pôvodu.
Článok 7
Zákaz predaja
1. Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 1993 č. 9/93. Uznesením
Mestského zastupiteľstva č. 7/99 zo dňa 3. 11. 1999, bolo v zmysle zákona č. 72/92 Zb. doplnené záväzné
nariadenie, ktorého účinnosť bola od 15. 7. 1993.

RNDr. Peter Dobeš
Článok je tlačený zo stránky www.rajecke-teplice.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL
spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk
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