MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA
TRNAVA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 588
ktorým sa vydáva trhový poriadok pre Mestský trh
Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h) a i) a § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 178/1998 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 (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákona“)
vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhovom mieste, príležitostnom trhu – Mestský trh
PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Účel trhového poriadku
Trhový poriadok určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom
mieste: príležitostný trh - Mestský trh.
Článok 2
Vymedzenie príležitostného trhu a správcu
1. Príležitostný trh – Mestský trh tvorí priestor vymedzený priestranstvom ulíc Hlavná,
Trojičné námestie, Divadelná, Hviezdoslavova.
2. Správcom príležitostného trhu – Mestský trh a správu vykonáva Správa majetku
mesta Trnava, p.o., v skratke SMMT, p.o., IČO: 53041984, so sídlom: Spartakovská
1B, 917 01 Trnava.
3. Správca Mestského trhu je povinný určiť zodpovednú osobu, ktorá je vždy na trhu
prítomná počas celej doby, je zodpovedná za celkovú organizáciu predaja
a rozmiestnenie predajcov a vykonáva kontrolu dodržiavania ustanovení trhového
poriadku.

Článok 3
Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na Mestskom trhu je povolené predávať:
a) kvetiny, rastliny, priesady, ovocné stromčeky, ozdobné kry, semená rastlín,
priesady kvetov a zeleniny, kvetinové vence a kytice,
b) vlastné drobné umelecké a úžitkové predmety a drobné remeselné výrobky,
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c) lesné plodiny len na základe dokladu o ich nadobudnutí podľa osobitného
predpisu,
d) čerstvé a sušené huby, po preukázaní odbornej spôsobilosti ustanovenej
v zákone o ochrane verejného zdravia;
e) balené potravinárske výrobky, ktoré sa môžu predávať spotrebiteľsky balené
pochádzajúce od výrobcov registrovaných na miestne príslušnej Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len RVPS) v zmysle zákona č.
152/1997 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov; ak nie sú vhodné
podmienky, Mesto Trnava môže obmedziť predaj len z pojazdnej predajne,
f) nebalené potravinárske výrobky, spracované produkty z obilia a zemiakov, ktoré
sa môžu predávať prostredníctvom technických prostriedkov a technických
zariadení pochádzajúce od výrobcov registrovaných na miestne príslušnej
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len RVPS) v zmysle
zákona č. 152/1997 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov alebo
nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 100/2016
z 27. januára 2016; ak nie sú vhodné podmienky, Mesto Trnava môže obmedziť
predaj len z pojazdnej predajne,
g) prvotné produkty rastlinného pôvodu z vlastnej pestovateľskej činnosti
prvovýrobcu, ktorému bolo vydané potvrdenie o registrácii miestne príslušnou
RVPS podľa nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z. v znení nariadenia vlády
SR č. 100/2016 z 27. januára 2016, a to:
- ovocie a zelenina,
- zemiaky,
- strukoviny,
- olejniny,
- zrná obilnín,
- škrupinové ovocie nelúpané,
- pestované huby,
- byliny.
h) spracované produkty rastlinného pôvodu, ktoré výrobca spracoval z vlastnej
pestovateľskej činnosti a ktorému bolo vydané potvrdenie o registrácii od
miestne príslušnej RVPS podľa nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z. v znení
nariadenia vlády SR č. 100/2016 z 27. januára 2016, a to:
- spracované ovocie (lekvár, džem, kompót),
- spracovaná zelenina (nakladaná a sterilizovaná),
- pestované huby (sušené alebo konzervované),
- kvasená kapusta,
- sirupy, ovocné a zeleninové šťavy,
- spracované produkty z obilia a zemiakov (lokše, pagáče, cestoviny)
- pochutiny na báze spracovaného ovocia a zeleniny.
i) potraviny živočíšneho pôvodu, a to:
- med určený na ľudskú spotrebu môže predávať len prvovýrobca, ktorý je
držiteľom včelstiev, vykonáva zber a balenie včelieho medu vo vlastných
priestoroch a je na dodávanie alebo priamy predaj medu osobitne
zaregistrovaný na príslušnej RVPS podľa trvalého pobytu držiteľa včelstiev
alebo umiestnenia včelstiev v zmysle nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z.
v znení nariadenia vlády SR č. 100/2016 z 27. januára 2016 alebo med
pochádza od výrobcu s vydaným rozhodnutím príslušnej RVPS o schválení na
predmetnú činnosť v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov;
- netriedené vajcia môže predávať len prvovýrobca (chovateľ/drobnochovateľ),
ktorý vykonáva prvovýrobu vajec určených na ľudskú spotrebu a s ňou spojené
operácie a ktorého chov nosníc na priame dodávanie (predaj) malých
množstiev netriedených vajec z vlastnej produkcie je v zmysle nariadenia vlády
SR č. 360/2011 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 100/2016 z 27. januára
2016 osobitne zaregistrovaný na príslušnej RVPS podľa umiestnenia chovu
nosníc. Vajcia musia byť označené štítkom alebo výveskou s uvedením mena
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a priezviska prvovýrobcu, adresy zaregistrovanej prevádzkarne alebo
zaregistrovaného chovu prvovýrobcu, kde boli vajcia vyprodukované, dátumom
znášky alebo dátumom minimálnej trvanlivosti, ďalej údajom, že ide o netriedené
vajcia priamo z prvovýroby. Vajcia sa musia uchovávať pri stálej teplote (najlepšie
v rozmedzí od +5 °C do +18 °C), musia sa ponúkať na predaj konečnému
spotrebiteľovi ako voľne uložené;
- mäsové a mliečne výrobky je možné predávať za podmienok dodržiavania
technických, prevádzkových a hygienických podmienok podľa osobitných predpisov
(najmä zákona o potravinách a jeho vykonávacích predpisov). Tieto produkty musia
pochádzať zo schválených prevádzkarní v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov alebo registrovaných
prevádzkarní príslušnou RVPS v zmysle nariadenia vlády SR č. 359/2011 Z. z.;
j) živú hydinu môžu predávať len fyzické a právnické osoby, ktoré sa preukážu
súhlasným stanoviskom RVPS na predaj hydiny. RVPS vydá súhlas na predaj
živej hydiny len tým žiadateľom, ktorí majú svoj chov pod veterinárnym
dozorom a splnia požiadavky na prepravu hydiny, ustajnenie, napájanie;
k) sladkovodné trhové ryby pri splnení podmienok vyhlášky MPRV SR č. 425/2012
Z. z. o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich.
2. Na Mestskom trhu je povolené poskytovať tieto služby:
a) pohostinské služby, rýchle občerstvenie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) opravy, čistenie a zber šatstva a obuvi,
e) výroba kľúčov,
f) čistiareň peria.
3. Na Mestskom trhu je zakázané predávať tieto výrobky:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a výbušné predmety,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie
a neobsahujú tabak,
e) alkoholické nápoje,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle a ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne
druhy živočíchov,
j) živé zvieratá, okrem tých, ktoré povolí správca,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) nebalenú zmrzlina na priamu konzumáciu,
m) čerstvé mäso, produkty rybolovu,
n) spotrebné výrobky, najmä textilné, odevné, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, papierenské výrobky, kozmetika, drogéria,
hračky, športové potreby.
4. Na Mestskom trhu je zakázané organizovať propagačné a predajné akcie spojené
s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh a propagačné akcie
spojené s politickou reklamou.
Článok 4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Trhové (predajné) dni na Mestskom trhu sú piatok a sobota.
2. Predajný čas je stanovený: 07:00 h - 11:00 h.
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3. Prevádzkový čas je stanovený: 06:00 h – 12:00 h.
4. Trhové dni a predajný čas môže byť obmedzený alebo upravený z dôvodu konania
kultúrnej alebo spoločenskej akcie konanej s povolením Mesta Trnava alebo
organizovanej Mestom Trnava. Správca o obmedzení trhových dní alebo predajného
času včas informuje predajcov, najneskôr 2 dni pred ich obmedzením.
Článok 5
Organizácia Mestského trhu
1. Na Mestskom trhu sa vstupné nevyberá.
2. Návštevníci Mestského trhu sú povinní rešpektovať pokyny a nariadenia správcu.
3. Práva a povinnosti predajcov na Mestskom trhu sú upravené v nájomnej zmluve.
4. Podmienkou predaja na Mestskom trhu je prenájom predajného zariadenia
a zaplatenie nájomného a finančného plnenia za poskytnuté služby.
5. Rozmiestnenie a rozdelenie predajných zariadení a iných voľných plôch v lokalite
Mestského trhu stanovuje a zabezpečuje správca.
6. Pridelené predajné zariadenie musí byť predajcom obsadené do 07:00 h. Po tejto
hodine ho môže správca prideliť inému predajcovi.
7. Vjazd motorovými vozidlami a zásobovanie je upravené v nájomnej zmluve a je
stanovené vždy v čase 06:00 h – 07:00 h a následne v čase 11:00 h – 12:00 h.
8. Na Mestskom trhu v čase predaja je zakázané:
a) parkovať motorové vozidlá,
b) vodiť psov,
c) jazdiť bicyklami,
d) svojvoľne premiestňovať a presúvať pridelené predajné zariadenie bez
súhlasu správcu;
e) akýmkoľvek spôsobom zasahovať do pridelených predajných zariadení – vŕtaním,
zatĺkaním, montovaním,
f) vykonávať predaj mimo určeného predajného zariadenia,
g) vykonávať predaj z ložnej plochy automobilov,
h) poškodzovať verejnú zeleň pri vykonávaní predaja zásahom predajného
zariadenia do verejnej zelene,
i) poškodzovať či premiestňovať mestský mobiliár (kvetináče, smetné nádoby,
lavičky alebo iné prvky mestského mobiliáru),
j) predávať tovar rozložený na zemi bez platnej nájomnej zmluvy,
k) nechávať na verejnom priestranstve po ukončení predaja akýkoľvek odpad,
l) vynášať odpad, ktorý vznikne pri predaji, do malých smetných nádob.
9. Všetci predajcovia sú povinní pri predaji na Mestskom trhu dodržiavať hygienické
a veterinárne predpisy a nariadenia v oblasti obchodu, cien, poplatkov a všetky
ostatné súvisiace predpisy a tiež podriadiť sa kontrole oprávnenými osobami.
Článok 6
Prenájom predajných zariadení a nájomné
1. Správca prenajíma predajcom predajné zariadenie na základe nájomnej zmluvy.
2. Predajné zariadenie odovzdá a sprístupní pred začiatkom predaja jednotlivým
predávajúcim správca Mestského trhu.
3. Veľkosť predajného zariadenia a nájomné sú určené predajcovi v nájomnej zmluve.
4. Správca pri prenajatí predajného zariadenia vydá jednotlivým predávajúcim účtovný
doklad o vykonanej úhrade.
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Článok 7
Osoby oprávnené predávať a poskytovať služby na Mestskom trhu
1. Na trhovisku môžu na základe nájomnej zmluvy a povolenia mesta predávať:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov;
b) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov, vykonávajúce predaj v špecifickom predajnom zariadení,
c) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny;

z vlastnej

d) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny v zmysle
zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v neskoršom znení;
e) fyzické osoby predávajúce medzi sebou v primeranom množstve vlastné
použité výrobky, okrem potravín;
f) fyzické osoby predávajúce vlastné drobné umelecké a úžitkové predmety a
drobné remeselné výrobky.
2. Osoba oprávnená na predaj musí mať pre účely predaja so správcom Mestského
trhu uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu.
3. Na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy Mestský úrad Trnava vydá predajcovi
povolenie na predaj.
4. Predajca je povinný Mestský úrad Trnava požiadať o vydanie povolenia na predaj
v zmysle zákona o trhovom predaji a je povinný doložiť požadované prílohy.
Článok 8
Povinnosti predávajúcich na Mestskom trhu
1. Predávajúci na Mestskom trhu sú povinní:
a) predávať výrobky a poskytovať služby len na predajnom zariadení určenom
správcom trhu;
b) viditeľne označiť predajné zariadenie svojim menom a priezviskom alebo
obchodným menom a adresou trvalého bydliska alebo sídla;
c) uhradiť nájomné za predajné zariadenie správcovi pred začatím predaja;
d) zabezpečovať a dodržiavať hygienické podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb, vrátane opatrení uložených príslušnými orgánmi;
e) udržiavať predajné zariadenie v čistote a zanechať predajné zariadenie čisté
a upratané po ukončení predaja;
f) dodržiavať trhový poriadok;
g) dodržiavať ustanovenia dohodnuté v nájomnej zmluve;
h) dodržiavať povinnosti stanovené príslušnými právnymi predpismi.
2. Predávajúci na Mestskom trhu sú povinní predložiť správcovi a orgánom dozoru:
a) doklady podľa oprávnenej osoby v zmysle tohto VZN;
b) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia
v zmysle osobitných predpisov;
c) pri predaji húb doklad o ich znalosti;
d) doklad o nadobudnutí tovaru, ak je podozrenie, že predávané výrobky
pochádzajú z inej ako vlastnej výroby, drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti;
e) doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín;
3. Doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi
v primeranom množstve.
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Článok 9
Práva a povinnosti správcu na Mestskom trhu
1. Správca je povinný zabezpečiť dodržiavanie Trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, a to:
a) zabezpečuje rozloženie a zloženie predajných zariadení Mestského trhu;
b) kontroluje dodržiavanie ustanovení v zmysle platnej nájomnej zmluvy počas
predaja na Mestskom trhu;
c) vydáva potvrdenia o zaplatení nájomného a finančného plnenia za poskytnuté
služby;
d) zabezpečuje v priestoroch Mestského trhu verejný poriadok,
e) zabezpečuje podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu
ochranu;
f) prideľuje predávajúcemu predajné zariadenie na predaj;
g) kontroluje povolenia na predaj;
h) dozerá na udržiavanie čistoty a poriadku v lokalite konania Mestského trhu;
i) spolupracuje s orgánmi dozoru a poskytuje im primeranú súčinnosť.
2. Správca na Mestskom trhu kontroluje u predávajúcich:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach v zmysle čl. 8 tohto VZN;
b) pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti
predávajúceho. Správca trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru, ak
predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti, alebo ak predáva
huby, ktorých predaj je zakázaný;
c) doklad o nadobudnutí tovaru;
d) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov;
e) dodržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov
a poskytovania služieb a po ich skončení;
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov (ďalej len "vlastné použité výrobky") fyzickými osobami
medzi sebou na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto predávaných
výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a
stav predávaných výrobkov.
g) dodržiavanie Trhového poriadku.
Článok 10
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v meste Trnava, ktoré sú ustanovené zákonom o podmienkach predaja na
trhových miestach a týmto VZN vykonávajú orgány dozoru1.
2. Právomoci orgánu dozoru za Mesto Trnava vykonávajú primátorom mesta písomne
poverení zamestnanci Mesta Trnava.
3. Okrem primátorom poverených zamestnancov mesta, v zmysle predchádzajúceho
odseku, sú príslušníci Mestskej polície mesta Trnava poverení právomocami orgánu
dozoru v zmysle zákona vo veci prejednania priestupkov podľa § 13 zákona o trhovom
predaji v blokovom konaní.
4. Orgán dozoru na mieste zakáže predaj a poskytovanie služieb na trhových miestach
osobe, ktorá:
a) bez povolenia zriadila trhové miesto,
b) bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste,
§ 12 ods. 1 zákona č. 178/1998 o trhovom predaji
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c) porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach ustanovených týmto VZN,
platnou nájomnou zmluvou a v príslušnom povolení Mesta Trnava.
5. Orgány dozoru môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých tovarov vzhľadom na
podmienky predaja, akosť a nákazovú situáciu.
6. Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia tohto VZN môže Mesto Trnava uložiť
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 639
eur podľa § 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
7. V zmysle zákona2 môže Mesto Trnava v správnom konaní uložiť pokutu do výšky
17 000 eur:
a) fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové
miesto bez povolenia,
b) fyzickej osobe - podnikateľovi 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 ktoré nie sú
určené obcou na predaj.
8. V zmysle § 13 zákona o trhovom predaji Mesto Trnava môže uložiť pokutu do výšky
8 000 eur, v blokovom konaní do výšky 4 000 eur:
a) fyzickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia,
b) fyzickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste
bez povolenia,
c) fyzickej osobe, ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je
zakázaný alebo ktoré nie sú určené na predaj.
Článok 11
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli mesta.

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 26.4.2022
Vyvesené dňa 28.4.2022
Zvesené dňa 12.5.2022
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