Príloha č. 1

k Všeobecnému záväznému nariadeniu
Mesta Nová Dubnica
č. 5/ 2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach

TRHOVÝ PORIADOK
TRŽNICE

Článok 1
Umiestnenie tržnice
Mesto Nová Dubnica zriadilo trhové miesto pre tržnicu na ulici Slovenského
národného povst. súp. č. 842 v Novej Dubnici – parcela KN č. 60/2 – zastavané plochy
o výmere 685 m2.
Tržnica bola daná do užívania kolaudačným rozhodnutím pre stavbu „Mestská tržnica
NOVÁ DUBNICA“ č. ŽP-529/1993-Va zo dňa 25.06.1993.
Článok 2
Správca tržnice
Správu tržnice vykonáva Mesto Nová Dubnica. Správu tržnice zveruje Mesto Nová
Dubnica Bytovému podniku, mestskej príspevkovej organizácii, Nová Dubnica (ďalej
Bytový podnik, m.p.o.).
Článok 3
Označenie tržnice
1. Tržnica je označená na vstupe tabuľou „TRŽNICA“. Trhový poriadok je zverejnený na
viditeľnom mieste.
2. Za zverejnenie Trhového poriadku tržnice a jeho udržiavanie v stave spôsobilom pre jeho
oboznámenie sa predajcami, ako aj kupujúcimi je zodpovedný správca.
Článok 4
Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na tržnici je povolené predávať tieto výrobky :
a) ovocie a zelenina (musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných
predpisov),
b) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady,
ozdobné kry, semená, ovocné stromčeky, vence, vianočné stromčeky),
c) lesné plody, na ktoré sa nevyžaduje špeciálne osvedčenie,
d) cukrovinky, oblátky, medovníky, nealkoholické nápoje,
e) vlastné použité výrobky v primeranom množstve,
f) všeobecne známe liečivé rastliny (napr. lipový kvet, podbeľ, atď.) za podmienky, že
nebudú označené ako liečivé rastliny a predávajúci nebude pri predaji uvádzať, na aké
ochorenia sa rastliny môžu použiť,
g) sezónne ozdobné a úžitkové predmety (najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom,
pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam),
h) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety,
i) knihy, denná a periodická tlač,
j) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
2. Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené podmienky stanovené osobitnými predpismi
t.j. vyžaduje sa osvedčenie – atest:
a) včelí med musí byť zmyslovo bezchybný, zdravotne nezávadný, uvádzaný do predaja
v originálnom balení z hygienicky nezávadného materiálu, s označením výrobcu,
názvu výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia a doby použiteľnosti. Med môžu predávať
(ponúkať) osoby, ktoré sú zdravotne spôsobilé (majú zdravotný preukaz) a majú
osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre túto činnosť,
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b) povolený je len predaj čerstvých slepačích vajec, označených, pochádzajúcich od
predajcov, ktorým bolo príslušným veterinárnym orgánom vydané osvedčenie
o spôsobilosti podmienok na ich produkciu. Predaj slepačích vajec je možný, ak sú
predajné miesta na tento účel vybavené chladiacou vitrínou a vhodným skladovým
priestorom. Vajcia pri predaji musia byť chránené proti priamemu pôsobeniu
slnečných lúčov,
c) trhové konzumné ryby môžu byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore za
podmienok stanovených orgánmi veterinárnej správy,
d) huby možno predávať len na základe , že predávajúci vlastní osvedčenie o odbornej
spôsobilosti,
e) alkoholické nápoje (liehoviny, destiláty, víno, pivo) sa môžu pohostinským spôsobom
predávať len príležitostne na základe osobitného súhlasu Mesta Nová Dubnica (napr.
vianočné trhy, sezónny predaj burčiaku a pod.),
f) syrové korbáčiky, oštiepky, parenice je možné predávať na tržnici v originálnom
balení, ak je na tento účel predajné miesto vybavené chladiacou vitrínou. Tieto
potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre ich výrobu
vydané príslušným orgánom veterinárnej správy.
3. Predaj spotrebných výrobkov, pre ktoré platia obmedzenia:
a) spotrebné výrobky najmä textilné, odevné, obuv, domáce potreby, elektrotechnické
výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, očnej optiky (okuliare), drobný tovar,
papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, hračky je možné predávať len
podľa článku 7, bod 3 VZN č. 5/2014 .
4. Na tržnici sa môžu poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) fotografické, video a reprografické služby,
g) brašnárske služby.
5. Na
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

tržnici je zakázané predávať:
zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
lieky, jedy, omamné a psychotropné látky,
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy
živočíchov
živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb, na predaj
domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek,
drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi
a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného
orgánu veterinárnej správy,
chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
vajcia vodnej hydiny, výrobky z vajec
huby okrem čerstvých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
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Článok 5
Predajná sezóna, prevádzkový a predajný čas
a) Predajná sezóna:

a) letná
b) zimná

od 1.apríla - do 31.októbra
od 1.novembra - do 31.marca

b) Prevádzkový čas:

pondelok - sobota
Nedeľa je nepredajný deň !!!
Správca tržnice má prevádzkový čas v rozsahu predajného času tržnice.

c) Predajný čas:

a) letný

pondelok - piatok:
sobota:

6.00 hod.- 18.00 hod.
6.00 hod.- 12.00 hod.

b) zimný

pondelok - piatok:
sobota:

7.00 hod.- 17.00 hod.
7.00 hod.- 12.00 hod.

Článok 6
Prenájom predajných zariadení a výška nájomného
Na tržnici je vyberané nasledovné nájomné:
a) nájomné za predajné zariadenie
b) nájomné za prenajatú plochu
Predávajúci je povinný zaplatiť nájomné :
a) Dlhodobé nájomné a nájomné na 1 deň za predajné zariadenie vyberá správca tržnice v
prospech účtu Mesta Nová Dubnica na základe vystaveného daňového dokladu .
b) Nájomné za prenajatú plochu pod prevádzkarňami (stánkami) sa platí na účet Mesta Nová
Dubnica na základe vystavenej faktúry vlastníkom tržnice.
c) Predávajúci je povinný daňový doklad o zaplatení nájomného uschovať na účely kontroly.
I. Poplatok za nájom a použitie predajného zariadenie a odkladaciu plochu na tržnici
v Meste Nová Dubnica ( sezóna )
Predajná sezóna : od 1. apríla do 31. októbra
Nedeľa je nepredajný deň !
Na tržnici sú stanovené nasledovné poplatky :
1. Poplatok za predajné zariadenie (stôl) s ohraničenou plochou
2. Poplatok za odkladaciu plochu k predajným zariadeniam
3. Poplatok za plochu pri použití vlastného stola
1. Poplatok za predajné zariadenie ( stôl ) s ohraničenou plochou
Dlhodobý nájom
a) pondelok – piatok :
poplatok za predajné zariadenie:
b) pondelok – sobota :
poplatok za predajné zariadenie:

2,10 €/deň
2,30 €/deň
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c) len sobota :
poplatok za predajné zariadenie:
4,20 €/deň
Pri dlhodobom nájme je poplatok
stanovený pre celkový počet rozsahu dní
v týždni počas predajnej sezóny.
Pri nedodržaní tejto podmienky sa poplatok stanovuje ako poplatok za krátkodobý
nájom.
Krátkodobý nájom
a) pondelok - piatok
poplatok za predajné zariadenie:
5,50 €/deň
b) sobota
poplatok za predajné zariadenie:
6,50 €/deň
c) štátne sviatky a dni pracovného pokoja
poplatok za predajné zariadenie:
6,50 €/deň
d) predaj prebytkov z pestovateľskej a chovateľskej činnosti podľa § 3, odsek 4
živnostenského zákona ( maximálne 30 dní v roku )
poplatok za predajné zariadenie
4,00 €/deň
2. Poplatok za odkladaciu plochu k predajným zariadeniam (stolom)
Za uloženie prepraviek alebo vriec pred predajným zariadením ( stolom ) mimo
vyhradeného priestoru je poplatok 0,30 € na deň za každý aj začatý m2 plochy. Prepravky
a vrecia môžu byť uložené len pred predajným zariadením, ktoré je spoplatnené a nesmú
presahovať výšku predajného zariadenia.
3. Poplatok za plochu pri použití vlastného stola.
Poplatok za plochu pri použití vlastného stola je 1,00 € za každý aj začatý m2 plochy bez
ohľadu na deň v týždni. Spoplatnenú plochu určí správca tržnice.
II. Poplatok za nájom a použitie predajného zariadenie a odkladaciu plochu na tržnici
v Meste Nová Dubnica ( mimo sezóny )
Predajná sezóna :
od 1. novembra do 31. marca
Nedeľa je nepredajný deň !
Na tržnici sú stanovené nasledovné poplatky :
1. Poplatok za predajné zariadenie ( stôl ) s ohraničenou plochou
2. Poplatok za odkladaciu plochu k predajným zariadeniam
3. Poplatok za plochu pri použití vlastného stola
1. Poplatok za predajné zariadenie ( stôl ) s ohraničenou plochou
Krátkodobý nájom:
a) pondelok – piatok ( za každý deň )
poplatok za predajné zariadenie:
b) sobota
poplatok za predajné zariadenie:
c) štátne sviatky a dni pracovného pokoja
poplatok za predajné zariadenie:
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3,40 €
4,00 €
3,70 €

2. Poplatok za odkladaciu plochu k predajným zariadeniam ( stolom )
Za uloženie prepraviek alebo vriec pred predajným zariadením ( stolom ) mimo
vyhradeného priestoru je poplatok 0,30 € na deň za každý aj začatý m2 plochy. Prepravky
a vrecia môžu byť uložené len pred predajným zariadením, ktoré je spoplatnené a nesmú
presahovať výšku predajného zariadenia.
3. Poplatok za plochu pri použití vlastného stola.
Poplatok za plochu pri použití vlastného stola je 1,00 € za každý aj začatý m2 plochy bez
ohľadu na deň v týždni. Spoplatnenú plochu určí správca tržnice.
III. Nájomné za prenajatú plochu pod predajnými stánkami ( prevádzkarňami )
tržnici v Meste Nová Dubnica

na

Predajná sezóna :
od 1. januára - do 31. decembra ( predajné stánky – prevádzkarne )
Nedeľa je nepredajný deň !
Na tržnici je stanovené nájomné za prenajatú plochu 8,60 € /m2 za mesiac:
Nájomné za plochu pod predajným stánkom ( prevádzkarňou ) a za založenú plochu
a) Predajný stánok s celkovou plochou 6 m2.
6 m2 x 8,60 € x 12 mesiacov
=
619,20 €
nájomné za štvrťrok:
=
154 ,80 €
b) Predajný stánok s celkovou plochou 7,8 m2.
7,8 m2 x 8,60 € x 12 mesiacov
=
804,96 €
nájomné za štvrťrok:
=
201,24 €
Za uloženie stojanov, prepraviek, vešiakov a vriec pred predajným stánkom je stanovený
poplatok 0,30 € na deň za každý aj začatý m2 založenej plochy. V prípade založenia plochy
pred predajným stánkom s možnosťou prístupu k predajnému stánku len z jednej strany
pokladá sa takýto priestor za celý založený, potom poplatok sa platí za celú plochu
založeného priestoru.
Založený priestor môže byť len do šírky vlastného predajného stánku a svojou konštrukciou
nesmie obmedzovať alebo brániť prístupu a k inému predajnému stánku alebo predajnému
zariadeniu. Konštrukcia nesmie prekročiť výšku dvoch tretín predajného stánku.
Článok 7
Osoby oprávnené predávať a poskytovať služby tržnici
1. Na tržnici môžu na základe povolenia Mesta Nová Dubnica predávať :
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa Živnostenského
zákona č. 455/1991 Zb. v platnom znení a ostatné subjekty oprávnené vykonávať
obchodnú činnosť v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody ( zákon č. 105/1990 Z., § 2 ods. 3
zákona č. 634/1992 Z. v znení neskorších predpisov,
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2. V súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. predávajúci predloží na mestský úrad žiadosť
o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na tržnici.
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3. V prípade, že sa jedná o žiadosť na povolenie predaja a poskytovania služieb na
predajnom
zariadení ( stôl ), mestský úrad vydá povolenie na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na:
a) 1 deň,
b) 30 dní v zmysle živnostenského zákona,
c) 1 kalendárny rok.
4. Na základe vydaného povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, poverený
pracovník Bytového podniku, m. p. o. pridelí predávajúcemu predajné zariadenie
a plochu.
5. Ak predávajúci žiada o predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkarni (stánku),
mestský úrad vydá povolenie až po preukázaní sa predávajúcim:
a) dokladom o vlastníctve prevádzkarne,
b) zmluvou ( dokladom ) o nájme prevádzkarne medzi predávajúcim a vlastníkom
prevádzkarne.
6. Za usporiadanie predajných zariadení ( stolov ) zodpovedá správca tržnice Bytový podnik,
m.p.o. Predávajúci, bez súhlasu správcu, majú zakázané premiestňovanie
prípadne posúvanie predajných zariadení ( stolov ).
7. Bedničky, stojany, vlastné stoly a iné zariadenia nemôžu byť umiestnené na plochách
vyhradených pre zákazníkov.
Článok 8
Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb na tržnici
1. Predávajúci na tržnici je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie menom fyzickej alebo právnickej osoby,
obchodným názvom, sídlom, menom zodpovedného vedúceho,
b) dodržiavať trhový poriadok tržnice,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) vykonávať pri predaji
váženého tovaru váženie spôsobom
umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa
osobitných predpisov,
h) poskytnúť orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie
nadobudnú podozrenie , že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej
pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti.
Článok 9
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb
1. Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov alebo poskytovania služieb
a jeho bezprostredné okolie v čistote počas predaja a po jeho skončení zanechať miesto
predaja čisté a upratané.
2. Predávajúci musí vylúčiť z predaja ovocie, zeleninu, lesné plody a iné požívatiny, ktoré sú
čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené.
3. Predávajúci je povinný pri predaji ovocia, zeleniny a lesných plodín zabezpečiť, aby boli
očistené, zbavené hliny a vädnúcich častí.
4. Predávaný tovar je predávajúci povinný plniť do hygienicky nezávadných obalov.
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5. Predávajúci je povinný mať pri predaji čistý odev.
6. Predávajúci nesmie predávať potraviny zo zeme ( neplatí pre ovocie a zeleninu).
Článok 10
Práva a povinnosti správcu tržnice
1. Správca tržnice je povinný zabezpečiť dodržiavanie Trhového poriadku tržnice a
ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
2. Správca tržnice kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru ( doklad sa nevyžaduje pri predaji vlastných použitých
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve ),
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku.
3. Správca tržnice:
a) zabezpečuje v priestoroch tržnice verejný poriadok, podmienky pre bezpečnosť
a ochranu zdravia a požiarnu ochranu,
b) prideľuje predávajúcemu miesto na predaj za stanovený poplatok ( o čom vydá
potvrdenie ) po kontrole osvedčenia na predaj,
c) zabezpečuje dostatok odpadových nádob,ich pravidelné vyprázdňovanie a dezinfekciu
d) presne vyznačí na viditeľnom a prístupnom mieste, kde sa nachádza správca tržnice,
predajný a prevádzkový čas,
e) umiestni Trhový poriadok na viditeľnom mieste a zabezpečí, aby bol k dispozícii
predávajúcim i kupujúcim na základe ich požiadania,
f) zabezpečuje čistenie a umývanie predajných miest, odstránenie závad,
g) zabezpečí pre predávajúcich, kupujúcich a kontrolné orgány hygienické a sociálne
zariadenia v blízkosti tržnice.
3. Správca tržnice pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a kontrole dodržiavania
ustanovení tohto Trhového poriadku tržnice spolupracuje s Mestskou políciou v Novej
Dubnici a Mestským úradom v Novej Dubnici.
Článok 11
Nakladanie s komunálnymi odpadmi na tržnici
1. Za komunálne odpady sa považujú odpady z domácnosti, vznikajúce pri činnosti
fyzických osôb a podobné odpady, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo
fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone
činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa. Komunálnymi odpadmi
sú aj odpady z čistenia verejných priestranstiev. To znamená, že komunálnymi
odpadmi z tržnice sú odpady, pochádzajúce z osobnej potreby predávajúcich ( odpad
z občerstvenia a nápojov od predávajúcich a pod. ), odpad z čistenia tržnice a odpad,
ktorý na tržnici odhodili obyvatelia Novej Dubnice pri nákupoch na tržnici.
2. S odpadmi vznikajúcimi pri bezprostrednom výkone činnosti právnickej osoby
a fyzickej osoby - podnikateľa ( ďalej odpad z podnikania ) – t.j. papierovými
a plastovými obalmi, fóliami, kartónovými, drevenými a plastovými krabicami a
debničkami – nie je mesto oprávnené nakladať, tento odpad je potrebné odovzdávať
na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej osobe podľa zákona č. 223/2001 Z.z.
Nakladanie s obalmi a odpadmi z podnikania si zabezpečujú predávajúci na tržnici
samostatne.
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3. Predávajúci na tržnici sú povinní oddeľovať komunálny odpad od odpadu z
podnikania, zmesový komunálny odpad umiestňovať do prideleného kontajnera na
zmesový komunálny odpad a zvyšky z ovocia a zeleniny umiestňovať do kontajnera
určeného na biologicky rozložiteľný odpad.
4. Je zakázané umiestňovať zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad
predajcami do malých odpadkových košov, ktoré sú určené na odpad, pochádzajúci od
návštevníkov tržnice.
5. Je zakázané umiestňovať odpad z podnikania do nádob určených na komunálny
odpad.
6. Je zakázané ponechať odpad z podnikania po ukončení predaja v predajných stoloch
alebo voľne na ploche tržnice.
Článok 12
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním trhového poriadku tržnice vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Mesto Nová Dubnica ( poverení pracovníci a Mestská polícia Mesta Nová Dubnica )
c) Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín.
2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do výšky 17 000 eur: :
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia
alebo správcovi tržnice za porušenie povinností uvedených v tomto trhovom poriadku
a v zmysle § 12 zákona č. 178/1998 Z.z. v platnom znení,
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na
tržnici bez povolenia alebo ktorá predáva výrobky,
ktorých predaj je na tržnici
zakázaný , alebo ktoré nie sú určené mestom na predaj.
3. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na tržnici
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva výrobky, alebo
poskytuje služby na tržnici alebo porušuje povinnosti predávajúcich na tržnici podľa
§ 11 zákona č. 178/1998 Z. z.
4. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa
osobitných predpisov.
5. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných
predpisov nie sú týmto dotknuté.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
1. Na Trhovom poriadku tržnice sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici
Dňa 25. 06. 2014.
2. Trhový poriadok tržnice nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli mesta.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti Trhového poriadku tržnice sa ruší
Príloha č.1 k VZN
č.4/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
– Trhový poriadok tržnice zo dňa 22. 08. 2012.

Ing. Peter Marušinec
primátor
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