VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA RAJEC č. 60/2004
„TRHOVÝ PORIADOK“
upravujúci podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorých
správcom je Mesto Rajec .
Mestské zastupiteľstvo v Rajci v zmysle §6 ods.1 a §4 ods.3, písm. h zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení a ustanovení §5 zákona č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, zákona č.455/1991 Zb. v platnom znení
(Živnostenský zákon) a zákona č.634/1992 Zb. v platnom znení (Zákon o ochrane spotrebiteľa) vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie „Trhový poriadok“
I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel nariadenia
1.
2.

Trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach, ktorých správcom je Mesto Rajec
Trhovým miestom v zmysle zákona č.178/1988 Z.z. je trhovisko, príležitostný trh a ambulantný
predaj.
§2
Trhové miesta v správe Mesta Rajec

Trhové miesta v správe Mesta Rajec sú trhovisko, príležitostné trhy, ambulantný predaj - verejné
priestranstvo na Námestí Andreja Škrábika v Rajci.
Príležitostné trhy v čase konania Rajeckého maratónu – verejné priestranstvo – Námestie SNP, ul.
Bielisko, Kukučínova ul. a M.R Štefánika, Námestie A. Škrábika.
II. ČASŤ
Osobitná časť
§3
Oprávnenie na predaj
Na trhových miestach uvedených v § 2 tohto Trhového poriadku
1.
a)

môžu predávať:
právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v platnom znení
b) samostatne hospodáriaci roľníci v zmysle zákona č.105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
c) fyzické osoby predávajúce rastlinné výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti
d) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona č.35/1965
Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v platnom znení
2. nesmú predávať:
a) osoby mladšie ako 18 rokov
b) zahraničné osoby bez oprávnenia na podnikanie
§4
Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1.
a)
b)
c)
d)

Na trhových miestach je povolené predávať ambulantne:
ovocie, zeleninu
kvety
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
knihy, denná a periodická tlač

e)

ostatné výrobky nepotravinárskeho charakteru, ako napr. textil, obuv, odevy, elektrotechnické
výrobky a pod., je možné predávať len na príležitostných trhoch

2.
a)
b)
c)

Na trhových miestach je povolené poskytovať služby:
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
oprava dáždnikov
rýchle občerstvenie

3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Na trhových miestach je zakázané predávať:
zbrane a strelivo
výbušniny a pyrotechnické výrobky
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
tabak a tabakové výrobky
lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
jedy, omamné a psychotropné látky
lieky
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, vyžaduje sa však veterinárne osvedčenie
huby
mäso, mäsové výrobky
mlieko a mliečne výrobky, vajcia
§5
Trhové dni, predajný čas

1.

Prevádzkový čas trhoviska :
Pondelok – Piatok
5.00 - 16.00 hod.
Sobota, Nedeľa
5.00 - 13.00 hod.

2.

Predajný čas pre ambulantný predaj:
Pondelok – Piatok
5.00 - 16.00 hod.
Sobota, Nedeľa
5.00 - 13.00 hod.

3.

Predajný čas pre príležitostné trhy ktoré sa konajú v stredu, piatok a sobotu je:
6.00 - 16.00 hod.

4.

Predajný čas pre príležitostný trhy v čase konania Rajeckého maratónu, Vianoc a podobne ako aj
príslušné poplatky (cenový výmer) budú určené primátorom mesta.

5.

Pre príležitostné trhy v roku 2005 sa určuje sadza 70,- Sk/m2.

§6
Poplatok za miesto na trhovisku
Miestny poplatok na trhovisku vyberá správca trhoviska vo výške určenej VZN č. 55/2004 o
podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva, t.z. 70,- Sk/m2 na deň.
§7
Povinnosti predávajúcich
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 množstva a umožniť spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť týchto údajov
e) predávať výrobky v predpísanej alebo schválenej akosti, hygienicky nezávadné

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

nesmie klamať spotrebiteľa, alebo uvádzať nepravdivé, zavádzajúce a nejasné údaje o poskytovanom
tovare.
riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov
dodržiavať hygienické predpisy predaja výrobkov a poskytovania služieb
nesmie žiadnym spôsobom diskriminovať zákazníkov, rezervované výrobky musí riadne označiť s
uvedením doby rezervovania.
udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať
predajné miesto čisté a upratané.
dodržiavať platné právne predpisy
predávajúci je povinný mať k dispozícii inšpekčnú knihu /predávajúci na základe živnostenského
oprávnenia/
používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, v iných prípadoch vydať
na požiadanie zákazníka potvrdenie o zaplatení tovaru
zakazuje sa predaj nekvalitného tovaru a tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia
alebo jeho pôvod
§8
Povinnosti správcu

a)

zabezpečuje v priestoroch trhoviska verejný poriadok, podmienky pre bezpečnosť, ochranu zdravia a
požiarnu ochranu
b) prideľuje predávajúcemu miesto na predaj za stanovený poplatok a vydáva o tom potvrdenie
c) zabezpečuje denné čistenie priestorov v bunke na trhovisku
d) umiestni Trhový poriadok na viditeľnom mieste a zabezpečí aby bol k dispozícii predávajúcim a
kupujúcim na základe ich požiadania
e) zabezpečuje vstupnú kontrolu pred začatím predaja
f) zabezpečuje dozor nad dodržiavaním podmienok predaja a platných zákonov
g) spolupracuje s Mestskou políciou v Rajci
Správca u predávajúceho kontroluje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
doklad o nadobudnutí tovaru
používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov
zdravotný preukaz a posudok príslušného štátneho orgánu, ak to vyžaduje charakter predávaného
tovaru a poskytovaných služieb
pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí
dodržiavanie Trhového poriadku
udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
potvrdenie o zaplatené poplatku za miesto na trhovisku
predávajúci je povinný umožniť nahliadnutie do inšpekčnej knihy
§9
Kontrola a sankcie

1.
2.
3.

Kontrolou dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení poslanci Mestského
zastupiteľstva v Rajci, hlavný kontrolór mesta Rajec, Mestská polícia v Rajci a primátorom poverení
zamestnanci Mesta Rajec, a iné orgány štátnej správy
Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia je postihnuté v zmysle zákona č.178/98 Z.z. a zákona
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.
Kontrolne orgány môžu zakázať predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb fyzickej alebo
právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste.

III. ČASŤ
Záverečné ustanovenia
1.

2.
3.

Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší VZN č. 31/1998 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach mesta Rajec zo dňa 11.08.1998 a jeho dodatky č. 1, č. 2,
č. 3, č. 4 a ďalej ruší VZN č. 32/1998 Trhový poriadok pre trhovisko v Rajci na Nám. Andreja
Škrábika zo dňa 11.08.1998.
VZN mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Rajci dňa 9.12.2004 uznesením č.
144/2004.
VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Rajci, dňa 9.12.2004

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta
Vyvesené dňa ...............................
Zvesené dňa .................................

