TRHOVÝ PORIADOK MESTA
Mesto Rajec na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 33 ods. 2 zákona č.
130/1991 Zb. o vnútornom obchode v znení zákona č. 108/1988 Zb. vydáva všeobecne záväzne
NARIADENIE
č. 4/91 zo dňa 31. 5. 1991 o trhovom poriadku v meste Rajec, v znení dodatkov uzn. č. 46/92 zo
dňa 14. 4. 1992 a uzn. č. 67/92 zo dňa 18. 6. 1992
Článok 1
Oprávnenie na predaj
Na trhoviskách a miestach k trhovému predaju vyhradených môžu predávať:
1. Právnické osoby oprávnené na vykonávanie obchodnej činnosti podľa zákona č.130/1981 Zb. o
vnútornom obchode v znení zákona č. 108/1988 Zb. podľa ďalších predpisov upravujúcich
obchodnú činnosť
2. Fyzické osoby, staršie ako 18 rokov:
a) s platným rozhodnutím o registrácií podnikateľskej činnosti v oblasti obchodu (v
zmysle zákona č. 455/91)
b) bez takejto registrácie, ak ide o poplatníkov dane z poľnohospodárskej činnosti
c) vykonávajúce príležitostný predaj poľnohospodárskych výrobkov, výpestkov, lesných plodov
Na trhoch je zakázané predávať:
a) živé zvieratá (jatočný, hovädzí dobytok, jatočné teľce, jatočné ošípané, ovce, ryby)
b) mäso z jatočných zvierat a výrobky z mäsa, rybacie výrobky, mliekarenský nespracované
(neošetrené) mlieko, výrobky z vajec, ak tieto nie sú v pevných originálnych obalov
c) sadbový materiál – pri hromadnom predaji /množstvo nad 20 Ks jedným kontrolným a
skúšobným ústavom poľnohospodárskym, že je uvedená odroda vhodná na rozširovanie vo
väčšom množstve
d) huby, liečivé rastliny bez osvedčenia o poznaní húb, liečivých rastlín
e) tovar podľa vyhlášky 445/90 (pornografia)
f) alkoholické nápoje v akejkoľvek forme, zákaz sa nevzťahuje na mimoriadne udalosti (jarmok
atď.), kedy musí byť vydané povolenie na predaj z MsÚ.
Článok 2
Podmienky predaja
1. Fyzické a právnické osoby, ktoré predávajú poľnohospodárske výrobky musia dodržiavať
hygienické a ostatné osobitné predpisy (napr. zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby, zák.
č. 20/1966 Zb. o starostlivosti veterinárskej a zodpovedajú za zdravotnú) nezávadnosť predávaného
tovaru a sú povinní poskytnúť príslušným kontrolným orgánom vzorky k laboratórnemu
vyšetreniu (§ 26 zák. č. 87/1987 Zb.)
2. Orgány veterinárnej a hygienickej služby môžu obmedzovať alebo zakázať predaj niektorých
poľnohospodárskych výrobkov a požívatín u občanov pracujúcich na základe registračného

rozhodnutia vzhľadom na podmienky predaja, akosť tovaru a nákazovú situáciu a u požívatín
neznámeho pôvodu.
3. Stánok, resp. stôl predávajúceho musí predávajúci označiť názvom organizácie a menom a
upravené.
4. Predávajúci je povinný udržiavať miesto v čistote a po skončení predaja ho nechať sa môže
uskutočňovať len v stánkoch a na stoloch k predaju určeným mestom.
5. Po zaplatení trhoviska môže správca trhoviska dovoliť umiestnenie vlastných stánkov, s úhradou
poplatkov ako pri miestnych stánkoch.
6. Pri kontrole predávajúci sa musí preukázať:
a) občianskym preukazom
b) potvrdením o zaplatení miestneho poplatku
c) registračným rozhodnutím v zmysle zákona 455/1991 Zb. resp. potvrdením o vlastníctve alebo
osobnom užívaní pôdy, osvedčením o poznaní húb, liečivých rastlín vydaných príslušnou
skúšobnou komisiou a veterinárnym osvedčením o pôde živočíšnych produktov (veterinárne
osvedčenie o preprave potravín a surovín živočíšneho pôvodu)
d)zdravotným preukazom v zmysle vyhlášky 103/84 Zb. pracovníka zodpovedného za predaj,
miestom jeho trvalého bydliska a cenou tovaru
Článok 3
Ceny tovaru
Na trhoviskách sa povar predáva za dohodnuté ceny. Predávajúci je povinný dodržiavať zákon
526/90 Zb. o cenách s osobitným zreteľom na maximálne ceny. Maximálna cena je, cena ktorú nie je
prípustné prekročiť. Za nedodržanie cenových predpisov je možné uložiť pokutu v zmysle zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch (24 ods. 1/a)
Článok 4
Poplatky
Hlavné trhovisko v meste Rajec je na ul. Kmeťovej, parcela č. 310 (oproti rím.-kat. kostola)
Ako príležitostné možno použiť určené trhové stánky pri závode Korasan
V zimnom období možno používať stánky v Dome služieb na nám. SNP.
Jeden stánok starého typu je považovaný za 4 m2
Jeden stánok nového typu je považovaný za 8 m2
Jeden predajný stôl vo vnútri Domu služieb je považovaný za 4m2
5. Poplatok na jeden deň činí 10,- Sk za 1 m2
6. Ako hygienické zariadenie možno použiť WC a umývadlo v hygienickej bunke na hlavnom
trhovisku
1.
2.
3.
4.

Článok 5
Riadenie trhoviska a kontrola predaja
1. Predaj na trhovisku riadi správca trhoviska, ktorý zodpovedá za dodržiavanie trhového poriadku u
neho sa nachádza aj inšpekčná kniha

2. predaj na trhu kontrolujú orgány podľa oprávnenia / obchodná inšpekcia, hygienická a veterinárna
služba, mestská polícia, poslanci, hlavný kontrolór a pod./
3. Porušenie tohto nariadenia, neuposlúchnutie kontrolných orgánov a správcu trhoviska sa stíha
podľa zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, prípadne podľa zákona č. 140/1961 Zb. v znení
neskorších predpisov. Blokové pokuty v blokovom konaní môžu ukladať osoby /správca trhoviska/,
alebo orgány, ktorým to vyplýva zo všeobecne platných predpisov.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15. 6. 1991, v znení dodatkov uznesení č. 46/92 zo dňa
14. 4. 1992 a 67/92 zo dňa 18. 6. 1992.

RNDr. Ladislav Ž i d e k
primátor mesta

