Príloha č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Nová Dubnica
č.5/2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

TRHOVÝ PORIADOK
príležitostných trhov

Článok 1
Určenie priestranstva
Trhový poriadok upravuje predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na pravidelne sa
opakujúcich príleţitostných trhoch, ktorých organizátorom je Mesto Nová Dubnica :
1. Príleţitostné trhy – 1. máj
2. Príleţitostné trhy – v mesiaci august alebo september – 1 deň
3. Mesto Nová Dubnica povoľuje na uskutočňovanie príleţitostných trhov pouţívať ako
trhové miesto lokalitu – severná strana Mierového námestia – od mestských hodín po
ul. Petra Jilemnického a ZŠ Janka Kráľa v Novej Dubnici.
Článok 2
Správca príležitostných trhov
Správu príleţitostných trhov vykonáva Mesto Nová Dubnica. Správcom príleţitostných trhov
je poverený zamestnanec Mesta Nová Dubnica, do pracovnej náplne ktorého takáto činnosť
patrí.
Článok 3
Označenie príležitostných trhov
1. Trhové miesto je aktuálne označené informáciou o konaní príleţitostného trhu:
„Príleţitostný trh“, na ktorej je zverejnený tento Trhový poriadok.
2. Za zverejnenie Trhového poriadku a jeho udrţiavanie v stave spôsobilom pre jeho
oboznámenie sa predajcami, ako aj kupujúcimi je zodpovedný správca príleţitostných
trhov.
Článok 4
Predajný a prevádzkový čas
1. Prevádzkový čas je stanovený:
2. Predajný čas je stanovený:

od 6.00 do 16.00 hod.
od 7.00 do 15.00 hod.

Článok 5
Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na príležitostných trhoch je povolené predávať :
1. Na príleţitostných trhoch je povolené predávať tieto výrobky :
a) ovocie a zelenina (musia vyhovovať hygienickým poţiadavkám v zmysle platných
predpisov),
b) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výţivu ľudí (kvety, priesady,
ozdobné kry, semená, ovocné stromčeky, vence, vianočné stromčeky),
c) lesné plody, na ktoré sa nevyţaduje špeciálne osvedčenie,
d) cukrovinky, oblátky, medovníky, alkoholické a nealkoholické nápoje,
e) všeobecne známe liečivé rastliny (napr. lipový kvet, podbeľ, atď.) za podmienky, ţe
nebudú označené ako liečivé rastliny a predávajúci nebude pri predaji uvádzať, na aké
ochorenia sa rastliny môţu pouţiť,
f) sezónne ozdobné a úţitkové predmety (najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom,
pamiatke zosnulých alebo iným príleţitostiam),
g) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety,
h) knihy, denná a periodická tlač,
i) ţreby okamţitých lotérií a ţrebových vecných lotérií.
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2. Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené podmienky stanovené osobitnými
predpismi, t.j. vyţaduje 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 pouţiteľnosti. Med môţu predávať
(ponúkať) osoby, ktoré sú zdravotne spôsobilé (majú zdravotný preukaz) a majú
osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre túto činnosť,
b) vajcia – 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 moţný, 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 môţu byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore za
podmienok stanovených orgánmi veterinárnej správy,
d) huby moţno predávať len na základe , ţe predávajúci vlastní osvedčenie o odbornej
spôsobilosti,
e) syrové korbáčiky, oštiepky, parenice je moţné predávať na príleţitostných trhoch
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,
f) mlieko, mliečne výrobky – predaj je povolený len z chladiaceho zariadenia,
g) mäso a mäsové výrobky – predaj môţe byť uskutočnený len z automobilov určených
na uvedený predaj. Podmienky predaja stanoví vo vydanom rozhodnutí príslušná
veterinárna správa.
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 sa môţu predávať len
v prevádzkarňach trţníc, prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom
na príleţitostných trhoch.
Za stánok s trvalým stanovišťom sa okrem pevne zabudovaných krytých a uzavretých
stánkov spojených so zemou povaţujú aj kryté a uzavreté stánky a zastrešené predajné
stánky, stánky spojené v súvislý rad bez pouţitia technických prostriedkov,
nerozkladateľné a neoddeliteľné.
4. Na príleţitostných trhoch sa môţu poskytovať tieto sluţby:
a) pohostinské a reštauračné sluţby, rýchle občerstvenie a stravovanie
b) brúsenie noţov, noţníc a nástrojov,
c) oprava dáţdnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové sluţby,
f) fotografické, video a reprografické sluţby,
g) brašnárske sluţby
h) zábavné sluţby ( kolotoče, strelnice, cirkusy a pod. )
5. Na príleţitostných trhoch je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
lieky, jedy, omamné a psychotropné látky,
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
chránené ţivočíchy, exempláre ţivočíchov, nebezpečné ţivočíchy a invázne druhy
ţivočíchov
ţivé 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 zdruţeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného
orgánu veterinárnej správy,
chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
vajcia vodnej hydiny,
huby okrem čerstvých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa poţiadavky podľa osobitných predpisov.
Článok 6
Poplatok za užívanie trhového miesta a povolenie

1. Poplatky na príleţitostné trhy sú stanovené takto:
Predajné stánky:
- predajný stánok šírka 1 m
8,- € / deň
Za kaţdý ďalší meter je cena jeden násobok uvedenej sumy.
Motorové vozidlá:
- osobné motorové vozidlo
5,- € / deň
- nákladné vozidlo
20,- € / deň
Príplatok za prípojku elektrickej energie v počte 1 ks na 1 deň je 5,- €.
2. Poplatky je potrebné uhradiť v hotovosti na Mestskej polícii v Novej Dubnici.
3. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb vydáva zamestnanec Mesta
Nová Dubnica, do pracovnej náplne ktorého takáto činnosť patrí .
4. Správca trhového miesta pridelí predávajúcemu miesto aţ po preukázaní sa povolením
na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb.
Článok 7
Osoby oprávnené predávať a poskytovať služby na príležitostných trhoch
1. Na príleţitostných trhoch môţu na základe povolenia Mesta Nová Dubnica predávať:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa Ţivnostenského
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 ţivočíšne 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 pouţité výrobky v primeranom mnoţstve medzi sebou.
2. Povinnosti predávajúcich na príleţitostných trhoch podrobne upravuje VZN č.
5/2014
– O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach
v Meste Nová Dubnica.
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Článok 8
Práva a povinnosti správcu príležitostných trhov
1. Správca príleţitostných trhov je povinný zabezpečiť dodrţiavanie Trhového poriadku
a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní sluţieb.
2. Správca príleţitostných trhov kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhových miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru ( doklad sa nevyţaduje pri predaji vlastných pouţitých
výrobkov medzi občanmi v primeranom mnoţstve ),
c) pouţívanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
d) udrţiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
sluţieb a po ich skončení,
e) dodrţiavanie trhového poriadku.
3. Správca príleţitostných trhov:
a) zabezpečuje verejný poriadok, podmienky pre bezpečnosť
a ochranu zdravia
a poţiarnu ochranu,
b) prideľuje predávajúcemu miesto na predaj za stanovený poplatok,
c) zabezpečuje dostatok odpadových nádob, vyprázdnenie,
d) presne vyznačí na viditeľnom a prístupnom mieste, kde sa nachádza správca
príleţitostných trhov,
predajný a prevádzkový čas,
e) umiestni Trhový poriadok na viditeľnom mieste a zabezpečí, aby bol k dispozícii
predávajúcim i kupujúcim na základe ich poţiadania,
f) zabezpečuje vyčistenie a umytie predajných miest,
g) zabezpečí pre predávajúcich, kupujúcich a kontrolné orgány hygienické a sociálne
zariadenia v blízkosti trţnice.
4. Správca príleţitostných trhov pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a kontrole
dodrţiavania
ustanovení tohto Trhového poriadku trţnice spolupracuje s Mestskou
políciou v Novej Dubnici a Mestským úradom v Novej Dubnici.
Článok 9
Dozor a sankcie
1. Dozor nad dodrţiavaním trhového poriadku príleţitostných trhov 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 môţu uloţiť pokutu do výšky 17 000 eur: :
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia
alebo správcovi príleţitostných trhov 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 sluţby na
príleţitostných trhoch bez povolenia alebo ktorá predáva výrobky, ktorých predaj
je na príleţitostných trhoch zakázaný , alebo ktoré nie sú určené mestom na predaj.
3. Orgány dozoru môţu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na príleţitostných
trhoch fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva výrobky,
alebo poskytuje sluţby na príleţitostných trhoch alebo porušuje povinnosti predávajúcich
na príleţitostných trhoch podľa § 11 zákona č. 178/1998 Z. z.
4. Pokutu nemoţno uloţiť, ak bola za to isté porušenie povinností uloţená pokuta podľa
osobitných predpisov.
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5. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných
predpisov nie sú týmto dotknuté.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Na Trhovom poriadku príleţitostných trhov sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novej
Dubnici dňa 25. 06. 2014 .
2. Trhový poriadok príleţitostných trhov nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli v meste.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti Trhového poriadku príleţitostných trhov sa ruší Príloha č.2
k VZN č. 4/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhových
miestach – Trhový poriadok príleţitostných trhov, v znení VZN č. 4/2013 o doplnení VZN
č. 4/2012.

Ing. Peter Marušinec
primátor
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