Mesto Spišské Vlachy v súlade s § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z.z. …, zákona č. 115/2000 Z.z., zákona č. 128/2002
Z.z. a zákona č. 524/2005 Z.z., a v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o
zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy
č. 2/2008
TRHOVÝ PORIADOK
Článok 1
Úvodné ustanovenia
§1
1. Toto nariadenie mesta upravuje podmienky predaja a poskytovania služieb na trhovom
mieste na území mesta Spišské Vlachy.
2. VZN určuje zriadenie trhového miesta, postup pri vydávaní povolení na predaj výrobkov
a
poskytovanie služieb na trhovom mieste, vymedzuje oprávnenia a povinnosti fyzických
a
právnických osôb pri predaji a oprávnenia dozoru dodržiavania tohto nariadenia.

Článok 2
Trhové miesto, správa trhu, trhové dni
§ 2
1. Priestorom na vykonávanie predaja tovaru a poskytovaniaslužieb sa určuje trhové miesto
na námestí na ulici SNP vedľa parku v časti za novinovým stánkom.
2. Správu trhu vykonáva Mesto Spišské Vlachy, Mestský úrad, SNP č. 34, 053 61 Spišské
Vlachy.
3. Trhové dni pre trhovisko sú pondelok - sobota. Prevádzkový a predajný čas pre trhovisko:
pondelok - piatok: 6.00 hod. - 18.00 hod.
sobota:
5,30 hod. - 14.00 hod.

Článok 3

Povolenie na predaj, podmienky predaja

Povolenie na predaj
§ 3
1. a) Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na území mesta Spišské Vlachy
vydáva Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti, preukazu totožnosti a
predloženia
dokladu o oprávnení na podnikanie.
b) Žiadosť obsahuje údaje o žiadateľovi, druhu predávaných výrobkov a poskytovaných
služieb.
c) Na trhovom mieste môžu predávať výrobky a poskytovať služby:
- fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov
- fyzické osoby predávajúce rastlinné produkty z vlastnej pestovateľskej činnosti, a
to:
- držitelia platného Osvedčenia SHR
- pestovatelia a drobnochovatelia, ktorí spôsob nadobudnutia tovaru preukazujú
potvrdením príslušného mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy
(záhrady), príp. preukazom člena záhradkárskeho alebo chovateľského zväzu,
- občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou.
2. Mesto Spišské Vlachy, orgány veterinárneho a zdravotníckeho dozoru, Slovenská
obchodná inšpekcia, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia môžu
obmedziť alebo zakázať predaj niektorých tovarov vzhľadom na podmienky predaja,
akosť
a nákazovú situáciu, ďalej fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá bez povolenia
zriadila
trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom
mieste.
Podmienky predaja
§ 4
1. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa uskutoční v stánkoch, resp. na stoloch. Predaj
z áut sa zakazuje s výnimkou pojazdných predajní.
2. Priestranstvo určené na trhový predaj alebo poskytovanie služieb je pred predajom a pre
jedného predajcu určené na 6 m2 vrátane stánku a manipulačného priestoru.
3. Vlastný predajný stánok možno umiestniť v priestore trhoviska podľa pokynov správcu
trhu.
Článok 4
Sortiment predávaného tovaru a poskytovaných služieb na trhovisku
§ 5
1. Na trhovisku v meste Spišské Vlachy sa môže predávať:

a) ovocie a zelenina - musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade s platnými
predpismi,
- musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí,
ovocie musí
byť akostne triedené a počas predaja uložené v
bedniach alebo
košíkoch, prípadne vyložené v stánku,
b) potravinové výrobky spracované a balené oprávnenými výrobcami,
c) spotrebné výrobky, domáce potreby, výrobky spotrebnej elektrotechniky, dorbný tovar,
papierenské výrobky, balená kozmetika, drogériový tovar, športové výrobky, hračky,
textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, kusový nábytok, koberce, podlahoviny pochádzajúce od oprávnených výrobcov,
d) výrobky z kože a koženky - pochádzajúce od oprávnených výrobcov,
e) knihy, denná periodická tlač,
f) drobné remeselné a upomienkové predmety, darčekové predmety.
e) rastlinné produkty z vlastnej pestovateľskej činnosti s podmienkami ako v časti a)
bodu 1, § 5.
2. Na trhových miestach sa môžu poskytovať služby:
a) oprava dáždnikov
b) oprava bicyklov,
c) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
d) čistenie peria.
3. Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
- zbrane, strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky,
- tlač a iné veci a výrobky, ktoré ohrozujú mravnosť,
- tabak a tabakové výrobky,
- lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
- jedy, omamné a psychotropné látky,
- lieky,
- automobily, motocykle, ich súčiatky a príslušenstvo,
- živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
- chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
- chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
Predaj tovaru z prívesov a nákladných áut je zakázaný s výnimkou predaja tovaru
(zemiaky, kapusta, cibuľa, jablká a pod.) na zimné uskladnenie so súhlasom správcu
trhoviska.
Článok 5
Povinnosti predávajúceho
§ 6
1. Predávajúci je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie, predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo
množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
b) predávať výrobky v predpísanej alebo schválenej kvalite, ak je záväzne ustanovená alebo
ak to výplýva z osobitného predpisu, alebo v kvalite akú uvádza,
c) dodržiavať trhový poriadok mesta, predávať len na správcom určenom mieste trhoviska,
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,

e) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov, ktoré musia byť viditeľne označené cenou,
príp. akostnou triedou, v súlade s cenovými predpismi, nesmie uvádzať o predávanom
tovare nepravdivé údaje s cieľom oklamať alebo poškodiť spotrebiteľa,
f) udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho ukončení v čistote a poriadku, patrične
upratané a predajný stôl v prevádzky schopnom stave,
g) dodržiavať hygienické a veterinárne predpisy, nariadenia v oblasti ochodu, cien,
poplatkov
a všetky ostatné súvisiace predpisy,
h) vylúčiť z predaja poživatiny zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené
alebo zjavne znehodnotené,
i) uvádzať o predávanom tovare pravdivé údaje, riadne informovať o vlastnostiach
predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť spotrebiteľa s
návodom na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami,

j) zaplatiť poplatky za prenajaté predajné zariadenie,
k) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou osôb, ktorí nie sú podnikateľmi,
l) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok
predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu.
2. Predávajúci je ďalej povinný predložiť na požiadanie správcu trhoviska:
a) preukaz totožnosti - občiansky preukaz, cestovný pas, u cudzincov preukaz na dlhodobý
pobyt v SR,
b) doklad o oprávnení na podnikanie - u právnickej a fyzickej osoby živnostenský list alebo
rovnocenný doklad oprávňujúci na predaj tovaru, výpis z Obchodného registra u
právnickej osoby alebo u fyzickej osoby, ak je registrovaná,
c) doklad o nadobudnutí tovaru (dodací list - faktúra) so všetkými predpísanými
náležitosťami, doklad sa nevyžaduje v prípade, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve, potvrdenie mestského alebo
obecného
úradu o vlastníctve pôdy alebo záhrady, preukaz člena záhradkárskeho alebo
chovateľského zväzu,
d) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
povaha predávaného tovaru,
e) autorizovanú inšpekčnú knihu,
f) vyššie uvedené doklady musia byť originálni alebo úradne overenými kópiami. okrem
preukazu totožnosti, ktorý musí byť originálny.

Článok 6
Práva a povinnosti správcu trhoviska
§ 7
1. Správca je povinný zverejniť trhový poriadok a zabezpečiť dodržiavanie trhového
poriadku
a ostatných právnych noriem pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
2. Správca trhoviska má právo a je povinný kontrolovať u predávajúceho plnenie jeho
povinností, ktoré mu vyplývajú z príslušných právnych predpisov a tohto trhového
poriadku.
3. Okrem toho je správca trhoviska povinný zabezpečiť dozor nad prevádzkou trhoviska,

prideľovať predávajúcim miesto na predaj za určený poplatok.
4. Správca trhoviska vyberá a kontroluje úhradu trhových poplatkov.
5. Správca trhoviska spolupracuje s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej činnosti.
6. Správca trhoviska zabezpečuje podmienky pre bezpečnosť, ochranu zdravia a ochranu
pred požiarmi.

Článok 7
Daň za užívanie trhového miesta
§ 8
1. Výška dane za užívanie verejného priestranstva a za predajné miesto sa určuje v súlade
s platným VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a
drobné stavebné odpady na území mesta.
2. Sadzba dane sa počíta za zabratie každého, aj začatého určeného miesta a za každý, aj
neúplný deň užívania verejného priestranstva na trhovom mieste.

Článok 8
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
§ 9
1. Počas predaja výrobkov a poskytovania služieb sú predávajúci povinní udržiavať predajné
miesto a jeho okolie v náležitom poriadku a čistote.
2. Po ukončení predajného a prevádzkového času sú predávajúci povinní vykonať dôkladné
upratanie predajného miesta a okolia a odpadky musia uložiť do určených nádob na
odpadky.
3. Predávať potraviny neznámeho pôvodu je zakázané.
4. Predaj na zemi je zakázaný.

Článok 9
Orgány dozoru a sankčné opatrenia
§ 10
1. Dozor nad dodržiavaním toho VZN a kontrolu predaja na trhových miestach na území
mesta Spišské Vlachy vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Obvodný úrad v Spišskej Novej Vsi,
c) Mesto Spišské Vlachy,
(ďalej len "orgány dozoru" ).
2. Za Mesto Spišské Vlachy sú činnosťou orgánu dozoru poverení určení pracovníci
Mestského úradu v Spišských Vlachoch.

3. Za porušenie ustanovení tohto trhového poriadku sú orgány dozoru oprávnené ukladať
pokuty a sankcie a robiť všetky účinné opatrenia na odstránenie závadného a
protiprávneho
stavu.
4. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných
predpisov nie sú týmto zákonom dotknuté.

Článok 10
Záverečné a osobitné ustanovenia
§ 11
1. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch dňa
13.5.2008 uznesením č. 18/6 .
2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia - Trhového poriadku schvaľuje Mestské zastupiteľstvo
v Spišských Vlachoch.
3. Ostatné náležitosti neupravené týmto trhovým poriadkom sa riadia zákonom č. 178/1998 Z.
z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a
zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o
priestupkoch v znení neskorších predpisov.

4. Toto VZN - Trhový poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia v Mestskom
zastupiteľstve v Spišských Vlachoch.

Ľubomír F I F I K, v.r.
Primátor
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Mestský úrad, SNP č. 34, 053 61 Spišské Vlachy, tel. č. 053/4495 204,
053/4495 205
e-mail:msuspv@spisskevlachy.sk

VEC:
Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch zo dňa 13.5.2008

Uznesenie č. 18/6-2008

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 2/2008 Trhový poriadok
s účinnosťou dňom schválenia, t.j. od 13.5.2008.

Ľubomír
F i f i k,

v.r.

Primátor

Za správnosť: Mária Džugasová
Prednosta MsÚ

