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I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel nariadenia
1.

Trhový poriadok upravuje podmienky predaja na mestskom trhovisku na ulici ČSA v Brezne
v zmysle VZN-06/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v meste Brezno.

2.

Mestské trhovisko na ul. ČSA v Brezne je v správe Technických služieb Brezno, Rázusova č. 16,
977 01 Brezno (ďalej len správca trhoviska). Osoba poverená riadením trhoviska – zamestnanec

Technických služieb Brezno.

II. ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
§2
Predajný a prevádzkový čas
Predajný čas v priestoroch trhoviska je určený nasledovne:
Pondelok – piatok od 6°° do 18°°hod
Sobota
od 6°° do 12°°hod

§3
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhovisku
1.

Na trhovisku môžu predávať výrobky a poskytovať služby:
a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej produkcie alebo lesné plodiny
c/ fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou

2.

Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania iných
členskych štátov Európskej unie.

3.

Na trhovisku nemôžu predávať a poskytovať služby osoby mladšie ako 15 rokov.

§4
Druhy predávaných výrobkov
1.

Na trhovisku je povolené predávať:
a/ zeleninu
b/ ovocie
c/ kvety, rozmnožovacie hľuzy
d/ lesné plodiny
e/ liečivé rastliny
f/ výrobky živočíšneho a rastlinného pôvodu za podmienky vydania osvedčenia
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príslušným orgánom štátnej správy,
g/ cukrovinky, perníky, medovníky, oblátky,
2.

Na trhovisku je povolené poskytovať služby:
a/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
b/ oprava dáždnikov
c/ čistenie peria

§5
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhovisku sa zakazuje predávať:
a/ zbrane a strelivo
b/ výbušniny a pyrotechnické výrobky
c/ tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť
d/ tabak a tabakové výrobky
e/ liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
f/ jedy, omamné a psychotropné látky
g/ lieky
h/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
ch/ živé zvieratá
i/ chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy, exempláre voľne žijúcich
živočíchov a nebezpečné živočíchy
j/ chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín

§6
Povinnosti predávajúcich na trhovisku
Predávajúci je povinný:
a/ označiť predajné miesto – ak je to fyzická osoba, ktorá predáva výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej produkcie – meno, priezvisko, trvalý pobyt
- ak je to fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikaniemeno, priezvisko, trvalý pobyt, IČO
- ak je to právnická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanieobchodné meno, sídlo firmy, IČO
b/ dodržiavať trhový poriadok trhoviska
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 spotrebiteľskú
kontrolu správnosti váženia
g/ predávajúci zodpovedá za zdravotnú nezavadnosť predávaného tovaru vrátane neprekročenia
povolených limitov cudzorodých látok v zelenine

§7
Práva a povinnosti správcu trhoviska
1. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok
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pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
2.

Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a/ oprávnenie na podnikanie
b/ povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
c/ doklad o nadobudnutí tovaru
d/ používanie elektronickej pokladnice podľa osobitných predpisov
e/ udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po ich skončení
f/ dodržiavanie trhového poriadku

3.

Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho
a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb.

4.

Oprávnenie na podnikanie (odsek 2 písm a,b,c,d,) sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných
a živočíšných výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo
lesných plodín fyzickými osobami. ( §5 ods.6 Zákon NR SR 178/1998 Z.z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení).

5.

Zabezpečiť kontrolnu váhu a jej prístupnosť kupujúcim.

6.

Pre všetkých predajcov na trhovisku je záväzné rozhodnutie správcu trhoviska o pridelení
trhových miest, o státi motorových vozidiel a skladovaní materiálu.
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.

§8
Kontrola a sankcie
Kontrola a sankcie sú vykonávané v zmysle VZN-06/2008 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Brezne.

§9
Poplatky
Poplatky sú prílohou č.1. trhového poriadku – Trhovisko na ul. ČSA v Brezne.

III. ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 10
Spoločné ustanovenia
1.

Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto prevádzkovým poriadkom
dotknuté.

2.

Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 178/1998 Z.z.
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o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení.

§ 11
Zrušovacie ustanovenia
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN č.13/2008 sa ruší Trhový poriadok mestského trhoviska na ul. ČSA
v Brezne, z 24.08.1998.

§ 12
Účinnosť
Toto VZN č.13/2008 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno uznesením č. 174/2008 dňa
25. novembra 2008 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2009.

Príloha č. 1. k VZN-13/2008 Trhový poriadok Trhoviska na ul. ČSA v Brezne

POPLATKY
Predávajúci na Trhovisku na ul. ČSA v Brezne sú povinní za jedno predajné miesto zaplatiť:
Jedno predajné miesto = 5 m2
Cena za jedno predajné miesto ( 5 m2) = 3,32 € + 0,63 € ( 19% DPH) = 3,95 €/deň = 119.-Sk/deň
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

