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§1
Úvodné ustanovenie
Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku
na ulici ČSA Brezno.

§2
Určenie priestranstva trhoviska
Mesto Brezno určuje trhové miesto Trhoviska na ulici ČSA Brezno.

§3
Údaje o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaní služieb
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 príslušným
orgánom štátnej správy,
g) cukrovinky, perníky, medovníky, oblátky,
h) vlastné použité výrobky v primeranom množstve.
2. Na trhovisku je povolené poskytovať služby:
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
b) oprava dáždnikov,
c) čistenie peria,
d) oprava športových potrie.
§4
Podmienky predaja výrobkov a poskytovaných služieb
A/ Predaj výrobkov a poskytovanie služieb
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
členských štátov Európskej únie.
3. Na trhovisku nemôžu predávať a poskytovať služby osoby mladšie ako 18 rokov.
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B/ Zákaz predaja niektorých výrobkov
1. 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
i) živé zvieratá,
j) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy, exempláre voľne žijúcich živočíchov a
nebezpečné živočíchy,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.

C/ Povinnosti predávajúceho na trhovisku
1. 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 podnikanie - meno, priezvisko, trvalý
pobyt, IČO,
• ak je to právnická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie - obchodné 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 nezávadnosť predávaného tovaru vrátane
neprekročenia povolených limitov cudzorodých látok v zelenine,
h) dodržiavať pokyny správcu trhoviska,
i) podrobiť sa kontrole vykonávanej kontrolnými orgánmi a správcovi trhoviska predložením
týchto dokladov :
• oprávnenie na podnikanie
• povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
• preukaz totožnosti
• doklad o nadobudnutí tovaru
• osvedčenie o znalosti húb
j) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
k) zaplatiť správcovi trhoviska poplatok za užívanie trhového miesta.
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2. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve a o predaj
rastlinných a živočíšnych 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).

D/ Práva a povinnosti správcu trhoviska
1. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
2. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie,
b) povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb a preukaz totožnosti,
c) doklad o nadobudnutí tovaru,
d) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
e) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po
ich skončení dodržiavanie trhového poriadku.
3. Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho.
4. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve a o predaj
rastlinných a živočíšnych 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 kontrolnú váhu a jej prístupnosť kupujúcim.
6. Pre všetkých predajcov na trhovisku je záväzné rozhodnutie správcu trhoviska o pridelení
trhových miest, o státí 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.

§5
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
Za trhové dni sa určuje:

pondelok až piatok od 6°°hod do 18°°hod.
sobota od 6°°hod do 12°°hod.

§6
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb aj po
skončení prevádzky
• na trhovisku môžu fyzické a právnické osoby predávať len čisté výrobky,
• pri predaji dodržiavať čistotu a hygienu predávajúceho výrobky a poskytujúceho služby,
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udržiavať používané predajné miesto v čistote,
čistotu dodržať aj po ukončení predaja,
voda a sociálne zariadenie je prístupné počas doby predaja každému predávajúcemu.

§7
Názov a adresa sídla správcu trhoviska
Správcom trhoviska na ulici ČSA Brezno sú:
Názov: TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO
príspevková organizácia mesta zriadená MsZ uzn. č. 58/93/II
sídlo: Rázusova č. 16
977 01 Brezno
IČO: 00183067
DIČ: 2021222984
IČ DPH: SK2021222984
Osoba poverená riadením a výberom poplatkov je zamestnanec Technických služieb Brezna.

§8
Kontrola a sankcie
Kontrola a sankcie sú vykonávané v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN – 10/2011 o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na Trhovisku ČSA Brezno.

§9
Poplatky
Jedno predajné miesto = 5 m2
Cena za predajné miesto / 5m2 / = 4,17 € + 20 % DPH 0,83 = 5 € / deň

§ 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. o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení.
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§ 11
Zrušovacie ustanovenia
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. VZN – 10/2011 sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. VZN-13/2008 Trhový poriadok mestského Trhoviska na
ulici ČSA v Brezne z 1.1.2009.

§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie č. VZN-10/2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna uznesením č. dňa
13.12.2011. a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2012.

