
T r h o v ý   p o r i a d o k 
p r e   t r h o v i s k o   v  R a j c i 
n a   N á m.   A.   Š k r á b i k a 

 
 

  Mesto Rajec v zmysle ustanovenia §-u 11, ods. 3, písm. g zákona 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisoch, vydáva tento trhový poriadok pre Trhovisko v Rajci na Nám. 
A. Škrábika všeobecne záväzným nariadením č. 32/98 
 
 

I. 
Oprávnenie na predaj 

 
1. Na trhovisku môžu predávať fyzické a právnické osoby: 

a) zapísané v obchodnom registri, alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia 
b) fyzické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku činnosť 
c) osoby, ktoré vykonávajú príležitostný predaj vlastných poľnohospodárskych výpestkov. 
 

2. Právnické a fyzické osoby musia byť: 
a) staršie ako 18 rokov 
b) spôsobilé na úkon 
c) bezúhonné 
 

II. 
Termíny predaj a čas predaja 

 
1. Ambulantný predaj sa uskutočňuje: 

- v pracovných dňoch                         v čase od 5.00 do 16.00 hod. 
- v dňoch prac. voľna a pokoja           v čase od 5.00 do 13.00 hod. 
 

2. Príležitostné trhy sa konajú v dňoch určených VZN č. 31/98 
- v stredu                       v čase od 5.00 do 16.00 hod. 
- v piatok                       v čase od 5.00 do 16.00 hod. 
 

 
III. 

Predané výrobky 
 

1. Na trhovisku sa ambulantným predajom môže uskutočňovať predaj: 
a) ovocia a zeleniny 
b) kvetov a sadeníc 
c) drobných remeselníckych a umeleckých výrobkov 
d) kníh a dennej tlače 
 
ďalej poskytovanie služieb: 
e) vykonávanie opráv dáždnikov 
f) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov 



2. V dňoch Príležitostných trhov, stanovených VZN č. 31/98, sa môžu predávať ambulantným 
spôsobom v prenosných stánkoch textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, 
kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, hračky. 
 

3. Na trhovisku je zakázaný predaj výrokov určený v VZN č. 31/98 
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 
k) huby 
 

IV. 
Poplatok za miesto na trhovisku 

 
  Miestny poplatok na trhovisku vyberá správca trhoviska vo výške určenej VZN č. 16/95 

a dodatok č. 1, t. j. 30,- Sk/m2 na deň. 
 
 

V. 
Podmienky predaja 

 
Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

a) pred každým predajom nahlásiť sa u správcu trhoviska a zaplatiť miestny poplatok 
b) označiť stánok názvom organizácie, sídlom a menom zodpovedného pracovníka 
c) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou 
d) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v množstve a umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť týchto údajov 
e) predávať výrobky v predpísanej alebo v schválenej akosti 
f) nesmie klamať spotrebiteľa, alebo uvádzať nepravdivé, zavádzajúce a nejasné údaje 

o poskytovanom tovare 
g) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov 
h) dodržiavať hygienické predpisy predaja výrobkov a poskytovania služieb 
i) nesmie žiadnym spôsobom diskriminovať zákazníkov, rezervované výrobky musí riadne 

označiť s uvedením doby rezervovania 
j) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja 

zanechať predajné miesto čisté a upratané 
k) dodržiavať platné právne predpisy 
 
 
 
 



VI. 
Riadenie a kontrola predaja na trhovisku 

 
1. Predaj na trhovisku riadi správca trhoviska, ktorý zodpovedá za dodržiavanie trhového poriadku. 

 
2. Na trhovisku u správcu je umiestnená inšpekčná kniha, v ktorej sa zaznamenávajú kontroly. 
 
3. Predaj na trhovisku kontrolujú: 

a) Slovenská obchodná inšpekcia 
b) hygienická a veterinárna služba 
c) pracovníci Daňového úradu, Okresného úradu 
d) poriadková služba 
e) poslanci MZ 
f) pracovníci MsÚ Rajec 
g) správca trhoviska 
 
Pri kontrole predaja sa predávajúci musí preukázať: 
a) preukaz totožnosti 
b) doklad o oprávnení na podnikanie 
c) potvrdením o zaplatení miestneho poplatku a trhovisku 
d) dokladom o nadobudnutí predávaného tovaru 
e) ostatnými dokladmi, ktoré osvedčujú spôsobilosť predávaného tovaru pre predaj v zmysle 

zákona o ochrane spotrebiteľa 
 

  V prípade, že trhovník poruší trhový poriadok, správca trhoviska porušenie zapíše do inšpekčnej 
knihy. 

 
  Ak správca trhoviska zistí, že trhovník porušil 2x Trhový poriadok, mesto mu písomne zakáže 

predaj na trhovisku až na dobu pol roka. 
 

  Za opakované alebo závažné porušenie ustanovení Trhového poriadku a zákona č. 372/90 Zb. 
bude proti priestupcovi začaté priestupkové konanie v zmysle ustanovení zák. č. 372/90 Zb. 
o priestupkoch. 

 
VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

  Tento trhový poriadok nadobúda účinnosť dňom ................... a zároveň sa ruší všeobecne 
záväzné nariadenie 13/93 zo dňa 17. 12. 1993 schválené uznesením č. 142/93 o trhovom poriadku 
mesta Rajec. 

 
 
 
 
V Rajci dňa  11. augusta 1998 

                       
                                                                                         Ing. Ján Rybárik 

                                                                                                           primátor mesta 



 


