Mestské zastupiteľstvo v Brezne na svojom zasadnutí konanom dňa 24.augusta 1998
uznesením č. 59/98 podľa § 11 ods. 2 písm.g/ zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 3 ods. 3 zákona NR SR č.178/1998 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach /ďalej len
„zákon“/ uznieslo na tomto v š e b e c n e z á v ä z n o m n a r i a d e n í č.4/98, ktorým
vydáva

TRHOVÝ PORIADOK MESTA BREZNA
§1
PREDMET NARIADENIA

Tento trhový poriadok na základe zákona upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Brezno/ďalej len „mesto“/.
§2
I. TRHOVÉ MIESTA A TRHY V MESTE

1. Stálym trhoviskom je vymedzené verejné priestranstvo na ul. ČSA vyhradené
a vybavené na sústredený ambulantný predaj výrobkov a poskytovania služieb
v správe Technických služieb.
2. Ambulantný predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
zariadeniach možno vykonávať v meste len na verejných priestranstvách určených na
tieto účely mestom, ako aj v priestoroch súkromnej tržnice na Nám.M.R.Štefánika
č.25, Brezno.
3. Tradičný Ondrejský jarmok sa uskutočňuje spravidla jeden krát ročne, na verejnom
priestranstve určenom správcom príležitostného trhu, ktorým je mesto.
4. Príležitostné trhy a sezónne predaje v meste sa uskutočňujú spravidla dvakrát do
mesiaca v nebytových priestoroch a v areály Športového štadióna určených na ich
konanie správcom príležitostného trhu.
5. Správcom trhových miest v meste okrem súkromnej tržnice je mesto, ktoré túto správu
vykonáva svojimi orgánmi. Mesto v individuálnych prípadoch môže poveriť fyzickú
alebo právnickú osobu výkonom správy príležitostných trhov, ak osoba má na to
príslušné oprávnenie. (§4 ods. 1 zákona).
§3
1. Stále trhovisko je označené tabuľou “Mestské trhovisko“.
2. Ostatné trhové miesta a príležitostný trh, ako i čas konania predaj výrobkov
a poskytovania služieb na nich určí správca trhového miesta a oznámi ich na úradnej
tabuli a mestským rozhlasom najneskôr deň pred ich uskutočnením. Na základe
žiadosti správcu príležitostného trhu mesto rozhodne o uskutočnení príležitostného
trhu.

§4
DRUHY PREDÁVANÝCH VÝROBKOV A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

1. Na trhových miestach v meste m o ž n o
A. predávať tieto výrobky:
a)
potravinárske výrobky spĺńajúce podmienky ustanovené v osobitnom
predpise(§4 a nasl. zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách
a Potravinový kódex SR – Vestník MP SR), rastlinné a živočíšne
poľnohospodárske produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby, ak sú
zdravotne nezávadné a majú požadované vlastnosti a biologickú hodnotu,
b)
ovocie – zelenina – len pri povolenom množstve cudzorodých látok(najmä
dusičňanov). Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené
hliny a zvädnutých častí. Ovocie musí byť akostne triedené a počas predaj
uložené v debnách, v prepravkách alebo košíkoch. Pri predaji požívatín
musí mať každý predávajúci zdravotný preukaz v zmysle vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva č.103/1984 Zb. o opatreniach pri prenosných
chorobách.
Ak to povaha výrobkov vyžaduje, najmä so zreteľom na hygienické podmienky
predaja a charakter použitia, je predávajúci povinný výrobky predávať v hygienicky
nezávadných obaloch alebo ich do takýchto obalov pri predaji zabaliť a chrániť
predaný tovar pred nepriaznivými účinkami poveternostných podmienok(priamym
slnečným žiarením, dažďom a pod.).
c)
včelí med je dovolené predávať len na základe veterinárneho osvedčenia
z miesta pôvodu. Musí byť zmyslovo bezchybný, plnený do zdravotne
nezávadných obalových materiálov (s označením výrobcu, názov medu,
hmotnosť, dátum plnenia, doba použiteľnosti)
d)
huby na základe osvedčenia o základných znalostiach húb. (§55 ods. 5
zákona)
e)
liečivé rastliny, na základe osvedčenia o znalosti liečivých rastlín
f)
slepačie vajcia z veľkochovu/označené značkou okresu/ môžu predávať
fyzické a právnické osoby na základe veterinárneho osvedčenia na
prepravu potravín a surovín živočíšneho pôvodu. Drobnochovatelia môžu
predávať slepačie vajcia na základe osvedčenia veterinárneho lekára
o zdravotnej nezávadnosti chovu z pôvodu. V období od 15.apríla do 15.
októbra, kedy nie je možné zabezpečiť požadované teploty pre skladovanie
a manipuláciu s vajcami v rozmedzí 5 – 18 stupňov C, je možný predaj iba
z chladiacich boxov.
g)
šišky, čečinu, vianočné stromčeky, lesné plody, chvoje a výrobky z nich je
dovolené predávať len na základe povolenia o odbere v lesnom závode, od
vlastníka lesa, alebo na základe iného overiteľného prehlásenia o ich
nadobudnutí.
h)
kvety, živé, sušené a inak upravené
i)
krmivá (§2 zákona NR SR č.184/1993 Z.z. o krmivách)
j)
vlastné výrobky z prírodných materiálov, úžitkovej alebo darčekovej
povahy a vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné
výrobky

poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí, priesady
kvetov a zeleniny, semená, ozdobné kry, sezónne a ozdobné úžitkové
predmety k sviatkom a iným príležitostiam
l)
Ambulantným predajom aj:
- knihy, dennú a periodickú tlač,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
- balenú a nebalenú zeleninu
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
1/
Na príležitostných trhoch aj spotrebné výrobky
k)

-

textilné a odevné výrobky
obuv a galantérny tovar
elektrotechnické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky
domáce potreby a papierenské výrobky
drogérijný tovar, kozmetika, športové potreby a hračky

B. poskytovať tieto s l u ž b y:
a)
rýchle občerstvenie a stravovanie
b)
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c)
oprava dáždnikov
d)
oprava a čistenie obuvi
e)
kľúčové služby,
f)
iné ......
§5
Na trhových miestach v meste je z a k á z a n é
a)

b)
c)
d)

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(§2 ods.5 zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch)
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy(zákon č.287/1994 Z.z.
o ochrane prírody -§§5,24,26,29, § 8 zákon č.115/1995 Z.z. o ochrane zvierat)
živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb(§65 vyhl. FMPV
č.121/1987 Zb.)
uskutočňovať trhy alebo zvody hospodárskych zvierat (§8 ods. 1 zákona
č.87/1987Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
poskytovať služby, ktoré toto nariadenie výslovne nepovoľuje
počas príležitostných trhov verejne uskutočňovať vystúpenia a zábavné
produkcie, ktoré svojim obsahom alebo povahou ohrozujú život a zdravie ľudí,
bezpečnosť majetku, verejný poriadok alebo mravnosť

§6
PODMIENKY PREDAJA TOVARU A POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Na trhových miestach v meste smie predávať tovar alebo poskytovať služby:
a)
fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa §2 ods. 2
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
b)
fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
produkcie alebo lesné plodiny
c)
občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve
medzi sebou/“trhovník“/
§7
1. Trhovník predaj tovaru a poskytovanie služieb v meste je povinný vopred dojednať so
správcami trhových miest
2. Trhovník je povinný na požiadanie preukázať sa správcovi trhového miesta a iným
oprávneným osobám príslušným oprávnením, osvedčením alebo inou požadovanou
písomnosťou ako aj svojim preukazom totožnosti.
3. Trhovník môže predaj tovaru alebo poskytovanie služieb vykonávať len na
vyhradenom, určenom alebo dohodnutom mieste a čase, pričom je povinný používať
elektronickú registračnú pokladnicu(Vyhláška MF SR č.59/1995 Z.z ., ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška MF SR č.55/1994 Z.z.), s výnimkou osôb uvedených v § 10
písm.b,c zák. č.178/1998 Z.z.
4. Trhovník je povinný svoje alebo pridelené predajné (prevádzkové) zariadenie
a predávaný tovar (poskytované služby) označiť (§30 zákona č.455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov):
a)
menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť trhovníka
b)
adresou alebo sídlom prevádzkovateľa trhovníka, alebo samotného
trhovníka
c)
pri ambulantnom predaji jedál a nápojov aj kategóriou a skupinou
príslušnej prevádzkárne trhovníka
d)
cenou, alebo cenníkom predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb
e)
viesť autorizovanú inšpekčnú knihu
5. Trhovník:
nemôže o predávanom tovare (poskytovanej službe) uvádzať
nepravdivé údaje alebo použiť iným spôsobom zakázanú reklamu (§3 zákona NR SR
č.220/1996 Z.z. o reklame), spôsobilú uviesť kupujúceho do omylu,
je povinný v stanovených alebo potrebných prípadoch
poskytnúť kupujúcemu návod na použitie tovaru alebo vhodnú inštruktáž, vydať mu
záručný list.
§8
CENY

1. Na trhových miestach v meste ceny predávaného tovaru a poskytovanej služby sa
stanovujú dohodou uzavretou trhovníkom s kupujúcim.
2. V čase cenovej regulácie dohodnutá cena nesmie odporovať príslušnému rozhodnutiu
cenových orgánov(§4 a nasl. zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách).

§9
PREDAJNÝ A PREVÁDZKOVÝ ČAS

1. Na stálom trhovisku v meste možno predávať tovar a poskytovať služby každý deň
v týždni(pondelok až nedeľa) v čase od 06.00 hod. do 18.00 hod.
2. Miesto a predajný čas konania príležitostných trhov v meste oznámi správca trhového
miesta spôsobom uvedeným v §3 ods. 2 tohto nariadenia.
3. Trhovník (predávajúci), ak má záujem predávať tovar(poskytovať služby) na
príležitostnom trhu alebo ambulantný predaj tovaru mimo priestoru stáleho trhoviska
je povinný oznámiť správcovi trhového miesta najmenej 24 hodín pred začatím
predaja, ak správca trhového miesta neustanoví inak.
§10
PRENAJÍMANIE PRENOSNÝCH PREDAJNÝCH ZARIADENÍ

Správca trhového miesta prenajíma prenosné predajné zariadenia za podmienok
uvedených v trhovom poriadku (prílohu VZN tvoria Trhové poriadky jednotlivých
správcov trhových miest).
§11
NÁJOMNÉ A VSTUPNÉ

Každý trhovník je povinný pred začatím predaja alebo poskytovania služieb zaplatiť
správcovi trhoviska, ak tento v individuálnych prípadoch neurčí inak, nájomné za určený
priestor alebo plochu slúžiacu k predaju tovaru alebo poskytovanie služieb.
Sadzby za prenajaté plochy resp. priestory tvoria prílohu tohto VZN, ktoré sú zahrnuté
v jednotlivých trhových poriadkoch.
§12
DODRŽIAVANIE ČISTOTY, HYGIENY A PORIADKU NA TRHOVÝCH MIESTACH

1. Trhovník je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb
v čistote, po skončení predaja alebo poskytovania služieb zanechať prenajaté
miesto čisté, upratané a v neporušenom stave (§11 ods. 1 písm.d) zákona).
2. Trhovník je povinný počas predaja tovaru (poskytovania služieb) dodržiavať
hygienické normy a zásady a postupovať tak, aby svojou činnosťou neohrozil život
a zdravie alebo majetok ostatných osôb na trhovom mieste.
3. Každý účastník trhového miesta zodpovedá za škodu, ktorú na trhových
zariadeniach alebo ostatných veciach spôsobil úmyselne alebo inak zavinil
porušením právnej povinnosti § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka, alebo tohto
nariadenia, vznik takejto škody možno oznámiť správcovi trhového miesta.
§13
ORGÁNY DOZORU A SANKCIE

1. Dozor nad dodržiavaním zák. NR SR č.178/1998 Z.z. vykonávajú
a)
Slovenská obchodná inšpekcia
b)
Okresný úrad Brezno
c)
Okresný úrad Brezno – odbor štátnej veterinárnej starostlivosti

Štátny zdravotný ústav
Mestská polícia v Brezne
Pracovníci Mestského úradu v Brezne, osobitne na to zmocnení
primátorom mesta Brezna, a iné osoby na to zmocnené
2. Kontrola na trhových miestach je oprávnená (§5 ods. 4 zákona)
a)
požiadať trhovníka, aby preukázal svoju totožnosť a svoje oprávnenie na
podnikanie,
b)
požadovať od trhovníka doklad o nadobudnutí predávaného tovaru,
príslušné osvedčenie alebo preukázanie zdravotnej nezávadnosti
a požadovanej kvality predávaného tovaru,
c)
kontrolovať
používanie
elektronickej
registračnej
pokladnice
a autorizovanej inšpekčnej knihy trhovníkmi,
d)
kontrolovať primeranosť predaja vlastných použitých spotrebných
výrobkov a nadproduktov (ovocie, zelenina)
e)
dodržiavanie tohto nariadenia
3. Pracovníci mestskej polície na trhových miestach v meste sú oprávnení
a)
vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok,
alebo dopúšťa sa iného protiprávneho konania vrátane porušovania tohoto
nariadenia
b)
požadovať od osôb potrebné vysvetlenie, ktoré môže prispieť k odhaleniu
priestupku spáchaného na trhovom mieste a zisteniu jeho páchateľa,
c)
odňať vec, ktorá je v priestupkovom konaní môže byť zhabaná alebo môže
byť vyslovené jej prepadnutie,
d)
v blokovom konaní ukladať pokuty za priestupky spočívajúce v porušení
tohto nariadenia (§8 a nasl. zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii
v platnom znení),
e)
zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové
miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na
trhovom mieste
f)
na požiadanie správcu trhového miesta sú povinní zjednať poriadok
4. Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona možno v osobitnom konaní fyzickej
alebo právnickej osobe uložiť pokutu v sume od 5.000,- až do 500.000,- Sk(§12 ods. 2
zákona).
d)
e)
f)

§14
Toto nariadenie bolo schválené uznesením MsZ č. 59/98 zo dňa 24.08.1998 a nadobúda
účinnosť dňom vyhlásenia.

Ing. Vladimír F a š k o
primátor mesta

vypracoval: Ing. Edita Strmeňová
SOR MsÚ Brezno

TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY
SPRÁVCA TRHOVISKA – HOTEL ĎUMBIER s.r.o. BREZNO
___________________________________________________________________________
Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja na príležitostných trhoch
konaných v nebytových priestoroch Hotela Ďumbier s.r.o., Nám.M.R.Štefánika č.37 v Brezne.
Na príležitostných trhoch konaných v nebytových priestoroch Hotela Ďumbier s.r.o.,
Nám.M.R.Štefánika č.37, Brezno je možné podľa § 7 ods. 2 zákona NR SR č.178/1998 Z.z.
predávať iba spotrebné výrobky:
textilné a odevné výrobky
obuv a galantérny tovar
drogériový tovar, kozmetika, športové potreby a hračky
Uvedený spotrebný tovar môžu predávať fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Povinnosti predávajúcich:
a)
predávajúci je povinný svoje predajné zariadenie viditeľne označiť obchodným
menom a sortimentom predávaných výrobkov
b)
dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu a trhový poriadok mesta Brezno
c)
používať elektronickú registračnú pokladnicu
d)
udržiavať predajné miesto v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto
čisté a upravené
e)
zreteľne označiť predávané výrobky cenou
f)
viesť autorizovanú inšpekčnú knihu
Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhoviska:
1/
doklad o oprávnení na podnikanie
2/
doklad o nadobudnutí tovaru
Nájomné za užívanie nebytových priestorov je určené nasledovne:
Nájomné si určí správca príležitostného trhu a výšku nájomného zverejní na trhovom
poriadku. Cena za nájomné:
a)
v období od 01.04 do 31.10. min. 7.000,- Sk
b)
v ostatných mesiacoch min.
9.000,- Sk
Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote, po skončení predaja
zanechať prenajaté miesto čisté, upratané a v neporušenom stave (§11 ods. 1 písm.d. zákona).
Predávajúci je povinný počas predaja tovaru dodržiavať hygienické normy a zásady
a postupovať tak, aby svojou činnosťou neohrozil život a zdravie alebo majetok ostatných
osôb na trhovom mieste. Každý účastník príležitostného trhu zodpovedá za škodu, ktorú na
trhových zariadeniach alebo ostatných veciach spôsobil úmyselne alebo inak zavinil
porušením právnej povinnosti(§420 a nasl. Občianskeho zákonníka) vznik takejto škody
možno oznámiť správcovi príležitostného trhu.
Cecília Golianová
riaditeľka Hotela Ďumbier

TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY
SPRÁVCA TRHOVISKA – MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BREZNO
Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja na príležitostných trhoch konaných na
Mestskom štadióne, ul. Fr. Kráľa č.1 v Brezne.
Predávať spotrebný tovar napr. elektronika, domáce potreby, ovocie a zeleninu, textil,
priemyselný tovar, drogéria a pod., alebo poskytovať služby/rýchle občerstvenie, bufet/ môžu
fyzické alebo právnické osoby na základe oprávnenia na podnikanie/živnostenský list,
koncesná listina/.
Povinnosti predávajúcich:
a)
predávajúci je povinný svoje predajné zariadenie viditeľne označiť obchodným
menom a skupinou predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb
b)
dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu
c)
používať elektronickú registračnú pokladnicu
d)
udržiavať predajné miesto v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto
čisté a upravené
e)
zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
f)
viesť autorizovanú inšpekčnú knihu/vydá živnostenský úrad/
Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhoviska:
1)
doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb a preukaz totožnosti
2)
doklad o zaplatení poplatku za predaj a rezerváciu predajného miesta
3)
zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to
vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb
4)
doklad o nadobudnutí tovaru
Správca trhoviska poskytuje zdarma stoly potrebné na predaj. Ostatní trhovníci majú vlastné
zariadenie používané pri predaji tovaru.
Nájomné za predaj tovaru je určené nasledovne:
predajné zariadenie do 4 m minimálne
za každý meter navyše minimálne
rezervácia miesta minimálne

200,- Sk
50,- Sk
30,- Sk/m

Počas trhu aj po jeho skončení je povinný každý predávajúci dodržiavať čistotu a hygienu. pri
nedodržaní tohto opatrenia budeme nútení nepovoliť predaj. To isté platí pri porušení
ktoréhokoľvek bodu tohto trhového poriadku.
Správca trhoviska si vyhradzuje právo zmeny na základe rozhodnutia mesta Brezna.
V Brezne 25.8.1998
Mestský športový klub Brezno

TRHOVÝ PORIADOK TRHOVISKA NA ULICI ČSA V BREZNE
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I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1/

2/

Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaj na mestskom trhovisku na ulici
ČSA/ďalej len trhovisku/ v Brezne v zmysle trhového poriadku Mesta Brezno
vydaného ako VZN č.4/98.
Vymedzuje rozsah právomocí pri ochrane spotrebiteľa.
II.
PREDAJNÝ A PREVÁDZKOVÝ ČAS

predajný čas v priestoroch trhoviska je určený v dňoch PONDELOK až NEDEĽA v čase
od6,00 hod. do 18.00 hod.
III.
OPRÁVNENIE NA PREDAJ
Viď § 6 trhový poriadok mesta Brezna.
IV.
DRUHY PREDÁVANÝCH VÝROBKOV A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
Viď § 4 a 5 trhového poriadku mesta Brezna.
V.
PODMIENKY PREDAJA TOVARU A POSKYTOVANIA SLUŽIEB
1/

2/

Podmienkou predaj na trhovisku je prenájom predajného miesta – mesačný, týždenný
alebo zaplatenie denného poplatku. Krátkodobý prenájom sa poskytuje
v chronologickom slede, o čom vedie záznam správca trhoviska.
V prípade, že prenajaté miesto nebude 2 hodiny od začiatku predajného času
obsadené, pridelí správca toto miesto inému záujemcovi.

3/

4/

5/
6/

Orgány štátneho zdravotného dozoru môžu obmedziť, alebo zakázať predaj niektorých
výrobkov a tovarov vzhľadom na podmienky predaja, akosť tovaru a nákazovú
situáciu.
Všetky právnické a fyzické osoby, ktoré predávajú na trhovisku sú povinné dodržiavať
hygienické a veterinárne predpisy a nariadenia v oblasti obchodu, cien, poplatkov
a ostatné predpisy uvedené v prílohe tohto trhového poriadku.
Na trhovisku nie je povolený predaj z motorových vozidiel.
Predmetom ponuky nesmie byť tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov
a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob jeho nadobudnutia.
VI.
CENY TOVAROV

1/
2/

Právnické a fyzické osoby predávajú tovar za ceny stanovené dohodou/ zák. č.18/96
Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov/.
Správca trhoviska je povinný na tabuli /umiestnenej na trhovisku za týmto účelom/
vypísať tovary s maximálnymi cenami, ktoré podliehajú cenovej regulácii.
VII.
POVINNOSTI PREDÁVAJÚCICH

Predávajúci je p o v i n n ý:
1/
Označiť predajné miesto menom a adresou fyzickej alebo právnickej osoby
zodpovednej za predaj tovaru.
2/
Tovar viditeľne označiť cenovkami, zaistiť predaj v súlade so zákonom o cenách
č.18/1996 Z.z. v znení zmien a doplnkov.
3/
Používať elektronickú registračnú pokladňu na účely evidencie tržieb. Táto povinnosť
sa nevzťahuje na predaj prebytkov z vlastnej produkcie a na predaj vlastného
použitého tovaru.
4/
Udržiavať predajné miesto počas predaja aj po jeho ukončení v čistote a poriadku.
Dodržiavať ustanovenia zákona č.238/1991 Zb. o odpadoch /§5/.
5/
Používať ciachované váhy, miery a závažia.
6/
Mať čistý odev pri výkone povolania.
7/
Predávajúci zodpovedá za zdravotnú nezávadnosť predávaného tovaru vrátane
neprekročenia povolených limitov cudzorodých látok v zelenine.
8/
Pri kontrole je predávajúci povinný preukázať sa OP, povolením sa predaj výrobkov
rozhodnutím o registrácii podnikateľskej činnosti, predajného stola/miesta/,
osvedčením o znalosti húb a liečivých rastlín, veterinárnym osvedčením, stanoviskom
orgánu štátneho zdravotného dozoru, doklad o nadobudnutí tovaru, autorizovanú
inšpekčnú knihu, príp. podľa potreby inými dokladmi.
9/
Predávajúci je povinný dodržiavať tento trhový poriadok.
10/
Uvádzať o predávanom tovare pravdivé údaje.
11/
Riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na
povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi
technickými pravidlami.
12/
Predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov.
13/
Vylúčiť z predaja požívatiny zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne
narušené alebo zjavne znehodnotené.

14/

15/

Parkovať svojim motorovým vozidlom mimo tržnice / na parkovisku / a do priestorov
tržnice vchádzať motorovým vozidlom len v čase pred začatím a po ukončení
predajného času na dobu nevyhnutnú na vyloženie resp. naloženie tovaru.
Viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov s výnimkou osôb
uvedených v čl. III. 1/b,c.
VIII.
POVINNOSTI SPRÁVCU TRHOVISKA

Správca trhoviska je povinný:
1/
2/
3/
4/
5/
6/

7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/

14/
15/
16/
17/

Zabezpečiť kontrolnú váhu a jej prístupnosť kupujúcim.
Mať k dispozícii inšpekčnú knihu.
zaistiť dozor nad predajom.
Prideľovať predávajúcim miesto k predaju za stanovený poplatok.
Dozerať na dodržiavanie trhového poriadku.
Kontrolovať oprávnenie na podnikanie a povolenie predaja a ich platnosť, kontrolovať
doklady o nadobudnutí tovaru, zdravotné preukazy a posudok príslušného orgánu na
ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter tovaru.
Kontrolovať používanie elektronickej registračnej pokladnice.
Dbať aby predajné miesta boli označené menom osoby zodpovednej za predaj tovaru
/týka sa to aj vlastných predajných zariadení/.
Vyznačovať na tabuli maximálne ceny tovarov, ak o takýchto bude právoplatne
rozhodnuté.
Zaistiť denné čistenie trhoviska, odvoz odpadu.
Obhospodarovať zariadenie trhoviska.
Žiadať od prevádzkovateľa trhoviska odstránenie závad.
Dbať, aby bol pre predávajúcich a kupujúcich trvale k dispozícii dostatočný počet
trhových poriadkov a aby tento bol v plnom znení umiestnený na vhodnom mieste,
prístupnom všetkým trhovníkom.
Pre dodržiavanie trhového poriadku, ako aj ostatných platných predpisov a nariadení
prizývať mestskú políciu.
Spolupracovať s ostatnými orgánmi vykonávajúcimi na trhovisku kontrolnú činnosť
a o vykonaných kontrolách viesť záznamy.
Za porušenie povinností zo strany predávajúcich môže správca trhoviska okamžite
zrušiť prenájom predajného miesta na trhovisku.
Zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu.
IX.
ORGÁNY DOZORU A SANKCIE

Viď § 13 trhového poriadku mesta Brezna.
X.
PREVÁDZKA TRHOVISKA KONTROLA
1/
2/

Prevádzkovateľom trhoviska sú Technické služby Brezno. Pre priame riadenie
prevádzky trhoviska menuje prevádzkovateľ správcu trhoviska: VENGEROVÚ ANNU.
Areál trhoviska bude otvorený denne:
od 6.00 hod. do 18.00 hod.

3/
4/

5/
6/

7/

Prevádzkovateľ je povinný obhospodarovať celé územie trhoviska. Zodpovedá za
čistotu a poriadok na tomto území.
Pre všetkých užívateľov trhoviska sú záväzné rozhodnutia správcu tržnice o regulácii
pohybu a státia motorových vozidiel, skladovaní materiálu, umiestnení smetných
nádob a pod.
Správca trhoviska reguluje vjazd motorových vozidiel do priestorov tržnice.
Vstup motorovým vozidlom do areálu trhoviska je možný len pred začiatkom
predajného času a po jeho ukončení, a to len na dobu nevyhnutnú na vyloženie, resp.
naloženie tovaru.
Predaj na trhovisku dodržiavanie trhového poriadku ako aj ostatných platných
predpisov kontrolujú na tržnici v rozsahu svojich právomocí okrem správcu trhoviska
aj kontrolné orgány SOI, okresné úrady, polícia, mestská polícia, poverení poslanci
Mestského zastupiteľstva v Brezne a poverení pracovníci Mestského úradu.
XI.
POPLATKY

Predávajúci na trhovisku v Brezne sú povinní za jedno predajné miesto zaplatiť:
DRUH TOVARU
/sortiment/

MIESTO POD
PRÍSTREŠKOM

MIESTO S VLASTNÝM
ZARIADENÍM
PREDÁVAJÚCEHO
/vlastné/

___________________________________________________________________________
a/ ovocie, zelenina,
sadbový materiál,
zemiaky, potraviny,
liečivé rastliny

minimálne 100 SK

b/ služby

samostatne zmluvou

Predaj tovaru mimo predajného miesta / z vlastného predajného zariadenia/ sa povolí len
vtedy, keď sú všetky predajné miesta s prístreškom obsadené /prenajaté/.
DRUH TOVARU
MIESTO POD PRÍSTREŠKOM
_________________________________________________________________________________

c/ textil, elektronika
drogériový a iný povolený
priemyselný tovar, v čase
vyhláseného príležitostného
trhu

minimálne 200 Sk

Ing. Tomáš Gaboň
riaditeľ TS
august 1998

