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1. ÚČEL VYDANIA NORMY
Mestské zastupiteľstvo mesta Púchov v zmysle § 4 ods. 3 písm. h/ zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, § 7 ochrany spotrebiteľa,
zákona č. 634/1992 Zb. a zákona č. 310/99 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom
znení a zákona č. 178/1998 Z.z. zo 14. mája 1998, zák. č. 115/2000 Z.z. a zák.
524/2005 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov, v súlade s environmentálnou politikou mesta, vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým určuje Trhový poriadok a podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Púchov.

2. ROZSAH PLATNOSTI
Všeobecne záväzné nariadenie – trhový poriadok upravuje podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Púchov.
Všeobecne záväzné nariadenie určuje postup pri zriaďovaní trhového miesta,
informuje o zriadených trhových miestach v meste Púchov, vymedzuje oprávnenia
a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji týchto výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach a vymedzuje oprávnenia dozoru pri kontrole
dodržiavania tohto nariadenia.

3. SÚVISIACE DOKUMENTY
- zák. č.219/91 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
- zák. č. 383/1997 Z.z. autorský zákon
- zák. č.231/1998 Z.z. o chove hospodárskych zvierat
- zák. č.445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a
iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť
- vyhláška č. 55/1994 Z.z. - používanie registračnej pokladnice
- vyhláška MV SR č. 232/1998 Z.z. o inšpekčných knihách
- zákon NR 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku SR
- zák.č.274/93 Z.z.o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa
- zák.č.277/94 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
- zák.č.543/02 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
- zák.č.115/95 Z.z. o ochrane zvierat v znení neskorších predpisov
- zák.č.87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zák. č. 239/1991 Zb./úplné
znenie zák. č.215/1992 Zb./
- zák. č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
- zák.č.194/90 Zb. o lotériach a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
- vyhláška č.121/91 Zb. o zabezpečení zdravotnej nezávadnosti živoč.produktov
- vyhláška Slovenského banského úradu č.536/91 Z.z. o pyrotechnických výrobkoch.
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4. SKRATKY A POJMY
4.1. Skratky
VZN
zák.
ods.
písm.
Zb.
Z.z.
SHR
SR
napr.
MV SR
NR SR
Ul.

- Všeobecne záväzné nariadenie
- zákon
- odsek
- písmeno
- zbierky
- zbierka zákonov
- súkromne hospodáriaci roľník
- Slovenská republika
- napríklad
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
- Národná rada Slovenskej republiky
- ulica

4.2 Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
1/Trhovým miestom je trhovisko, príležitostný trh a ambulantný predaj
- trhovisko je nekryté, alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb
- tržnicou je kryté zariadenia trvale účelovo určené na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb v prevádzkarňach a na prenosných predajných
zariadeniach
- príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne
a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, športových, odevných
a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami
medzi sebou
- ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom,
predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni
a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. Za stánok
s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje
predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie
podľa osobitného predpisu
- stánkom s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou alebo sezónnou
prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska, prenajatý predávajúcemu obcou
alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený
predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska, ktorý musí spĺňať
technické, prevádzkové a estetické podmienky.
2/ Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo , dočasne alebo trvalo
prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne,
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priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni. aj priestranstvo alebo nebytový
priestor , ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická alebo právnická osoba , ktorá je
vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj.
4/ Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým predpisom.

5. POPIS ČINNOSTI
5. 1. Určenie trhových miest
5.1.1. Mesto Púchov stanovuje trhové miesta:
a/ trhovisko:
- tržnica Ul. Moravská
b/ príležitostné trhy:
- Púchovský jarmok
- Mikulášsky jarmok
- Trhy MŠK Púchov s.r.o.
c/ ambulantný predaj
- Ul. Štefánikova - OD Plecháč
- Stavanie mája - Ul. Moyzesova - pešia zóna
- Folklórny Púchov - amfiteáter Lachovec
- Areál Horné Kočkovce
- Vítanie jari - Európsky mestský park pri Župnom dome
- Púchovské kultúrne leto – Európsky mestský park
- Silvestrovská show – Ul. Moyzesova
- Pred prevádzkovými jednotkami
- Sezónny predaj /kaprov, vianočných stromčekov, kraslíc.../
- Námestie slobody / pred rímsko-katolíckym kostolom, /
- Horné Kočkovce / pred rímsko-katolíckym kostolom/
- Ul. Požiarna –hasičská súťaž
- ZŠ Gorazdova – hasičský trojboj detí
- Ul. Moravská

5.2. Riadenie príležitostných trhov
5.2.1. Tržnica Ul. Moravská
Správu trhoviska vo vlastníctve obce vykonáva obec, túto správu môže obec zveriť
právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu
trhoviska.
Trhovými dňami sa stanovuje: pondelok – piatok
prevádzkový čas
od 6.00 hod. do 18.00 hod.
predajný čas:
od 7.00 hod. do 17.00 hod.
sobota
prevádzkový čas
od 6.00hod do 12.00 hod.
predajný čas
od 6.30 hod. do 11.30 hod.
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5.2.3. Púchovský jarmok
Správcom príležitostného trhu je Mesto Púchov, Štefánikova 821, Puchov.
Trhovým dňom sa stanovuje tretia sobota v mesiaci september.
Priestranstvo na konanie príležitostného trhu je určené:
- Ľudové remeslá:
Námestie slobody, Ul. Moyzesova – pešia zóna
- Kultúrne podujatia:
Námestie slobody – pódium
- Zábavné atrakcie:
Námestie slobody, Dvory
- Ostatné stánky:
Námestie slobody, Dvory
Na príležitostnom trhu sa stanovuje:
- čas predaja : od 8.00 hod. - 18.00 hod.,
občerstvenie: od 8.00 hod. - 20.00 hod.
- atrakcie:
od 8.00 h - 20.00 h.

5.2.4. Mikulášsky jarmok
Správcom príležitostného trhu je Mesto Púchov, Štefánikova 821, Púchov
Trhovým dňom sa stanovuje: prvá sobota v mesiaci december.
Priestranstvo na konanie príležitostného trhu je určené:
- Ľudové remeslá:
Mestská tržnica Ul. Moravská, Ul. F.Urbánka
- Kultúrne podujatia:
Mestská tržnica Ul. Moravská
- Ostatné stánky, atrakcie: Ul. Moravská, Ul. Moyzesova
Na príležitostnom trhu sa stanovuje:
- čas predaja:
od 9.00 hod. do 16.00 hod.,
- atrakcie:
od 9.00 hod. do 18.00 hod.
5.2.5. Trhy MŠK Púchov s.r.o.
Správcom príležitostného trhu je MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1. mája 834/29, Púchov.
Príležitostné trhy sa budú konať každú nedeľu v priestoroch areálu MŠK Púchov
s.r.o., pričom sa na príležitostnom trhu stanovuje:
- prevádzkový čas od 6.00 hod. do 14.00 hod.
- predajný čas
od 7.30 hod. do 12.00 hod.
Vianočné trhy sa budú konať dva dni v mesiaci december v priestoroch areálu MŠK
Púchov s.r.o.
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5.3. Poplatok za užívanie trhového miesta
5.3.1. Poplatky za užívanie trhového miesta na Púchovskom jarmoku, Mikulášskom
jarmoku si organizátori každoročne aktualizujú.
Predvádzanie remesiel a s tým spojený predaj remeselných výrobkov je oslobodené
od poplatkov.
5.3.2. Poplatok na trhoch MŠK s.r.o., si každoročne aktualizuje správca
príležitostného trhu.
5.3.3. Poplatok na tržnici si každoročne aktualizuje správca tržnice.
5.3.4. Poplatok za užívanie verejného priestranstva na ambulantný predaj je
v zmysle VZN č. 11/2004 o miestnych daniach v meste Púchov.
5.3.5. Predávajúci uhrádza poplatok za poskytnuté miesto určené na predaj výrobkov
a za poskytnuté služby nevyhnutné k zabezpečeniu trhu.
5.3.6. Hlavný usporiadateľ je menovaný primátorom mesta. Je vždy na trhu prítomný
počas konania celej akcie, je zodpovedný za celkovú organizáciu predaja na
príležitostnom trhu a vykonáva kontrolu dodržiavania ustanovení tohto trhového
poriadku, finančné operácie a zúčtovanie príležitostného trhu .
5.3.7. Usporiadateľská služba a hlavný usporiadateľ sú označení viditeľnou osobnou
kartou, pričom sú návštevníci a predávajúce právnické a fyzické osoby na
príležitostnom trhu povinní rešpektovať ich pokyny a nariadenia.
5.3.8. Správca príležitostného trhu, jarmoku je povinný za zaplatené predajné miesto
a predajné zariadenie vždy vystaviť a vydať príslušný pokladničný doklad.
5.3.9. Hlavného usporiadateľa príležitostných trhov v športovom areáli si stanoví
spoločnosť MŠK Púchov s.r.o.

5.4. Správa trhovísk, povolenie na zriadenie trhového miesta
5.4.1. Správu trhoviska, tržnice a príležitostných trhov, ktoré sú vo vlastníctve mesta,
vykonáva mesto Púchov. Túto správu môže mesto zveriť právnickej osobe alebo
fyzickej osobe , ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice
a príležitostného trhu.
5.4.2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto Púchov. Ak
je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou
ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na
ambulantný predaj, za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.
5.4.3. Povolenie na zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste vydáva mesto Púchov.
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5.4.4. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku
alebo v tržnici vydáva správca trhového miesta.
5.4.5. Povolenie k predaju na trhovisku, príležitostnom trhu sa môže vydávať len na
celý deň, pričom premiestňovanie stánkov a zmena lokality počas konania jarmoku
nie je povolená.
5.4.6. Vydanie a zverejnenie tohto VZN, ako i ďalších organizačných pokynov pre
účastníkov príležitostného trhu zabezpečí MsÚ Púchov, odd. BP, dopravy, CR
a služieb.
5.4.7. Upravovať a prispôsobovať daným podmienkam a požiadavkám predajný čas
pohostinských zariadení počas príležitostných trhov je oprávnená vedúca odd. BP,
dopravy, CR a služieb.
5.4.8. Zásobovanie, dovoz tovaru na trhové miesto je možné v čase:
- Púchovský jarmok od 6.00 - 8.00hod. , odvoz tovaru od 18.00 - 20.00 hod.
- Mikulášsky jarmok,
Pri vjazde na trhové miesto motorovými vozidlami je nutné sa riadiť dopravným
značením.

5. 5. Oprávnenie na predaj
5.5.1. Na trhovom mieste môžu predávať:
a/ predajcovia, ktorí majú povolenie od mesta Púchov,
b/ osoby staršie ako 18 rokov ( pomocný personál môže byť mladší ako 18 rokov
v súlade s platnými predpismi),
c/ fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č. 455/1991
Zb.o živnostenskom podnikaní v platnom znení a ostatné osoby oprávnené
vykonávať obchodnú činnosť,
d/ osoby, u ktorých sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie alebo zápis do
obchodného registra v prípade predaja poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej
rastlinnej a živočíšnej produkcie, lesných plodov, ovocia, zeleniny, zemiakov,
zeleninových a kvetinových sadeníc, kvetov, stromčekov a okrasných kríkov a to:
samostatne hospodáriaci roľníci ( na základe Osvedčenia SHR vydaného v zmysle §
12 písm.a / až písm. e/ , zák. č. 219/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov),
e/ drobnochovatelia a pestovatelia,
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f/ autori umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona
č. 383/1997 Z.z. - autorský zákon a výrobcovia po domácky vyrobených alebo
spracovaných drobných výrobkov z dreva, prútia, bavlny, peria, kvetov, čečiny a
kovu, ktorých výroba nepodlieha živnostenskému konaniu ( za predpokladu, že
predaj sa uskutočňuje jednorázovo),
g/ občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou,
h/ predávať výrobky na trhových miestach môžu za rovnakých podmienok i občania
iných členských štátov Európskej únie.
Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť
orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie
nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí
predávaných lesných plodín /napr. súhlas na vstup do lesa na zber plodín, príp. LV/.
5.5.2. Na trhovom mieste nesmú predávať:
a/ osoby mladšie ako 18 rokov (pomocný personál môže byť mladší ako 18 rokov v
súlade s platnými predpismi),
b/ cudzí štátni príslušníci bez oprávnenia na podnikanie, s výnimkou cudzích
štátnych
príslušníkov s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území SR,
predávajúci prebytky zo svojej pestovateľskej činnosti, prípadne predávajúci vlastné
použité veci v primeranom množstve.

5.6. Obmedzenie predaja
5.6.1. Na trhový predaj možno ponúknuť nasledujúci tovar bez obmedzujúcich
podmienok:
a/ ovocie , zelenina - musia vyhovovať hygienickým požiadavkám,
b/ liečivé rastliny (napr. lipový kvet, podbeľ, atď.) možno predávať za podmienky,
že nebudú označené ako liečivé rastliny, ale iba botanickým názvom rastliny,
c/ poľnohospodárske a pestovateľské produkty ( kvety, priesady, kry, ...),
d/ sezónne, úžitkové, ľudovoumelecké, umelecké a ozdobné predmety za
predpokladu, že predaj je uskutočňovaný jednorázovo,
e/ vlastné použité výrobky v primeranom množstve,
f/ lesné plody, na ktoré sa nevyžaduje špeciálne osvedčenie.
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5.6.2. Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené podmienky stanovené
osobitnými predpismi, t.j. vyžaduje sa osvedčenie - atest:
- všetky spotrebné výrobky, najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky. Obmedzenia sa
nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním
nových výrobkov na trh,
- výrobky z ovocia, zeleniny, maku, mletá paprika, osivá, korenáče chmelu
- včelí med musí byť zmyslovo bezchybný, hygienicky zdravotne nezávadny, plnený
do hygienických nezávadných obalov s označením výrobcu, názvu výrobku,
hmotnosti, dátum plnenia, doby používateľnosti. Med môžu predávať len právnické
alebo fyzické osoby, ktoré majú osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre túto
činnosť.
- huby možno predávať len na základe osvedčenia o poznaní húb Botanickým
ústavom Slovenskej akadémie vied Bratislava.

5.7. Zákaz predaja
5.7.1. Na trhovom mieste je zakázané predávať
a/ liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje , zákaz sa
nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
b/ tabak a tabakové výrobky,
c/ rastliny a živočíchy druhov chránených podľa zákona o chove hospodárskych
zvierat ako i nebezpečné živočíchy ,
d/ tlač a iný tovar, ktoré ohrozujú mravnosť podľa zákona SNR č. 445/1990 Zb.,
e/ lieky, jedy, omamné a psychotropné látky a iné špecifické výrobky, ktorých predaj
je viazaný na osobitné povolenie ,
f/ zbrane, strelivo, výbušniny a zábavnú pyrotechniku, tovar nekvalitný, ohrozujúci
zdravie spotrebiteľov a tovar u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob nadobudnutia
(vyhl. 536/91, § 8),
g/ liečivé rastliny a výťažky z nich spracované a označené ako liečivá ,
h/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i/ živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na
propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
j/ chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
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5.7.2. V prevádzkarňach na trhovom mieste určených na obchod a služby je
povolený predaj sortimentu a poskytovanie služieb v zmysle živnostenského
zákona.

5.8. Druhy poskytovaných služieb
5.8.1. Na trhovom mieste možno poskytovať tieto služby:
a/ pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie v zmysle
príslušných zákonných ustanovení,
b/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c/ oprava dáždnikov,
d/ oprava a čistenie obuvi,
e/ kľúčové služby,
f/ brašnárske služby.

5.9. Podmienky predaja
5.9.1. Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné
dodržiavať hygienické a veterinárske predpisy, nariadenia v oblasti obchodu cien
poplatkov a všetky ostatné súvisiace predpisy a tiež podriadiť sa kontrole
oprávnenými osobami.
5.9.2. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo
schválenú akosť, pokiaľ je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných
predpisov, alebo v akosti predávajúcim uvádzanej.
5.9.3. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku
predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán
vydá predávajúcemu potvrdenie o odobratí vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky
a jej hodnotu.
5.9.4. Ak sa kontrolou zistí, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám
stanovených všeobecne záväznými predpismi, kontrolný orgán:
- zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu
zdravotnej nezávadnosti a akosti ako i peňažnú sankciu podľa platných predpisov,
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-upozorní na túto skutočnosť správcu príležitostného trhu a príslušný orgán, u
ktorého je predávajúci registrovaný.
5.9.5. Mesto Púchov, orgány veterinárneho a zdravotného dozoru, Slovenská
obchodná inšpekcia, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia môžu
obmedziť alebo zakázať predaj niektorých tovarov vzhľadom na podmienky predaja,
akosť a nákazovú situáciu.
5.9.6. Podmienkou predaja na trhovom mieste je prenájom trhového miesta, t.j.
zaplatenie práva predaja tovaru na konkrétnom mieste v deň predaja.
5.9.7. Všetky fyzické a právnické osoby, podnikajúce v zmysle zák.č.455/91 Zb. a na
ktoré sa vzťahujú ustanovenia Vyhlášky č. 55/1994 Z.z., sú povinné pri predaji tovaru
používať elektronické registračné pokladnice na vedenie evidencie tržieb.
5.9.8. Všetky fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste, na ktoré sa
vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov (§30 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR č. 232/1999 Z.z. o inšpekčných
knihách a zákona NR SR č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku SR), sú povinné viesť
autorizovanú inšpekčnú knihu.

5.10. Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb
5.10.1. Predávajúci je povinný:
a/ dodržiavať podmienky predaja,
b/ predávať len na predajnom mieste určenom správcom príležitostného trhu,
c/ označiť predajný stôl menom a adresou fyzickej alebo právnickej osoby
zodpovednej za predaj tovaru,
d/ dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné
predpisy,
e/ tovar viditeľne označiť cenovkami a akostnou triedou, zabezpečiť predaj v
súlade s cenovými predpismi a ceny správne účtovať, nesmie uvádzať o
predávanom tovare nepravdivé údaje s cieľom oklamať alebo poškodiť spotrebiteľa,
f/ uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o
vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť
kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami,
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g/ predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a vykonávať pri
predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váženia,
h/ zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne nezávadného tovaru,
ch/ vylúčiť z predaja poživatiny zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne
narušené alebo zjavne znehodnotené,
i/ udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho skončení v čistote a poriadku,
j/ mať pri predaji čistý pracovný alebo iný odev,
k/ ak používa pri predaji elektrické zariadenia(predlžovacie vodiče, iné el. zariadenia)
tieto musia vyhovovať platnej STN.
l/ umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených
podmienok predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu,
Na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady (podľa
charakteru predaja):
- občiansky preukaz,
- povolenie Mesta Púchov k predaju výrobkov,
- živnostenské oprávnenie (živnostenský list, výpis z obchodného registra), alebo
kópiu živnostenského oprávnenia zamestnávateľa, ak predávajúci sám nemá
povolenie k podnikaniu,
- doklad (dodací list - faktúru) o nadobudnutí predávaného tovaru so všetkými
predpísanými náležitosťami k tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve, o predaj
rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti alebo
lesných plodín fyzickými osobami,
- zdravotný preukaz, ak to vyžaduje povaha predávaného tovaru,
- potvrdenie o pridelení a zaplatení predajného miesta,
- osvedčenie o poznaní liečivých rastlín,
- autorizovanú inšpekčnú knihu.

5.11. Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu
5.11.1. Správca príležitostného trhu je povinný zabezpečiť:
a/ spevnený a ľahko čistiteľný povrch priestorov určených na predaj,
b/ sociálne zariadenia pre predávajúcich a kupujúcich,

MESTO PÚCHOV

Počet strán 17
Strana č. 14

c/ dostatok odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadkov, ich pravidelné
vyprázdňovanie a dezinfekciu, vyčlenenie priestoru na umiestnenie odpadových
nádob,
d/ trvale udržiavať v čistote a v poriadku predajné a skladovacie priestory trhového
miesta ako i všetko zariadenie slúžiace na predaj,
e/ kontrolu zdravotných preukazov osôb predávajúcich potravinársky tovar,
posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter
predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
f/ v prípade potreby poskytnutie vhodného priestoru s tečúcou pitnou vodou, mydlom
a papierovým uterákom, potrebnú osobnú a vecnú pomoc orgánom zdravotnej a
veterinárnej služby ,
g/ vstupnú kontrolu trhovníkov na príležitostný trh,
h/ dozor nad dodržiavaním podmienok predaja a ostatných platných zákonov a v
prípade potreby prizvať k zjednaniu nápravy i príslušníkov Mestskej polície Púchov,
ch/ povolenie na umiestnenie prednostného predajného zariadenia trhového miesta,
i/ kontrolu oprávnenosti predaja jednotlivými osobami, oprávnenie na podnikanie v
danej oblasti podľa osobitných predpisov, ako i povolenie na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb vydané Mestom Púchov, kontrolu osvedčení a potvrdení ako aj
ich platnosť, ak to vyžaduje povaha tovaru,
j/ kontrolu označenia stánkov, stolov a miesta menom a adresou zodpovednej osoby
za predaj ako i označenie tovarov cenovkami,
k/ umiestnenie informačnej tabule pre potreby trhovníkov, umiestnenie trhového
poriadku na prístupnom mieste,
l/ spolupracovať s orgánmi vykonávajúcimi na trhovisku kontrolnú činnosť
a o vykonaných kontrolách viesť v evidenciu v inšpekčnej knihe,
- zabezpečiť podmienky pre ochranu zdravia, bezpečnosti a požiarnej ochrany,
- kontrolu dokladov o nadobudnutí tovaru,
- kontrolu používania elektronickej registračnej pokladnice v zmysle platných
zákonných ustanovení,
- kontrolu dodržiavania trhového poriadku.
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5.12. Ceny tovaru
Ceny tovarov na príležitostnom trhu sú tvorené dohodou medzi kupujúcim a
predávajúcim v zmysle zákona o cenách.

5.13. Ambulantný predaj na území mesta Púchov
5.13.1. Ambulantný predaj mimo mestského trhoviska a povolených trhových miest je
zakázaný, platí zákaz predaja na voľných priestranstvách pre všetky fyzické
a právnické osoby s výnimkou predaja povoleného mestom Púchov.
5.13.2. Vlastníctvo nehnuteľnosti ( domu alebo pozemku ) neoprávňuje príslušného
vlastníka k zriadeniu trhového miesta.
5.13.3. Na všetky trhové miesta s ambulantným predajom sa vzťahujú povinnosti
a ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia a príslušných zákonných
predpisov.
5.13.4. V prípade súhlasného stanoviska mesta Púchov k vykonávaniu
ambulantného predaja, na území mesta sa môžu predávať:
- knihy, denná a periodická tlač,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- balená zmrzlina v zmysle príslušných hygienických noriem a zákonných ustanovení,
- ovocie a zelenina,
- kvetiny,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií v zmysle príslušných
zákonných ustanovení
5.13.5. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa
osobitných predpisov.
5.13.6. Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach na území mesta Púchov sa
zakazuje.

5.14. Orgány dozoru a sankčné opatrenia
5.14.1. Dozor a kontrolu predaja na trhovom mieste vykonávajú:
- Slovenská obchodná inšpekcia,
- Mesto Púchov - poverené osoby (ďalej len „orgány dozoru“).
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5.14.2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu: do 500 000,-Sk
- fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia Mesta
Púchov alebo porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce a pri
diaľniciach alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností uvedených v tomto
všeobecne záväznom nariadení,
- fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na
trhovom mieste bez povolenia, alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky,
ktorých predaj je zakázaný alebo nie sú určené v zmysle tohto všeobecne záväzného
nariadenia na predaj, alebo predáva výrobky , ktoré sa môžu predávať len v
prevádzkarňach,
- orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia Mesta Púchov
zriadila trhové miesto, alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby
na trhovom mieste, pričom môžu uplatniť príslušné sankčné opatrenia v zmysle
platných zákonných ustanovení,
- oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa
príslušných osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným nariadením
dotknuté.

5.15. Spoločné a záverečné ustanovenia
Dňom účinnosti tohto VZN č. 1/2007 Trhový poriadok o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Púchov sa ruší :
- VZN č. 1/2000 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v meste Púchov
- VZN č. 3/2004 Trhový poriadok o podmienkach predaja a poskytovania
služieb na trhovom mieste MŠK s.r.o. Púchov
- VZN č. 5/2004 Trhový poriadok o podmienkach predaja a poskytovania
služieb na trhovom mieste Dom kultúry Púchov
- VZN č. 10/2004 Trhový poriadok o podmienkach predaja a poskytovania
služieb na trhovom mieste Mikulášsky jarmok Púchov
- VZN č. 3/2005 Trhový poriadok o podmienkach predaja a poskytovania
služieb na trhovom mieste Tržnica Ul. Moravská.
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Dôvodová správa
VZN č. 1/2007 – trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Púchov sprehľadňuje
a zjednocuje podmienky, postupy, oprávnenia a povinnosti fyzických a právnických
osôb pri poskytovaní služieb na trhových miestach a pri akciách v meste Púchov, pri
ktorých je zabezpečovaný stánkový predaj .
V článku 4.2. Základné pojmy sú zadefinované trhové miesta
- trhovisko, príležitostný trh, ambulantný predaj a stánok s trvalým stanovišťom.
V článku 5.5.1. je doplnený odstavec:
- predávať výrobky za rovnakých podmienok môžu i občania iných členských
štátov EÚ.
V článku 5.11. – Orgány dozoru sú vymenované v zmysle zákona 178/1998 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
Poplatky na jednotlivých akciách nie sú súčasťou tohto VZN.
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