VZN Mesta Holíč
Mesto Holíč

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Holíč č.90

o trhovom poriadku trhoviska a príležitostných trhov v meste Holíč

Schválené dňa: 25.09.2014
Uznesenie : 112/2014
Vyvesené na úradnej tabuli: 26.09.2014
Účinnosť: 10.10.2014

Mesto Holíč podľa §4 ods.3 písm. i), §6 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §5 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 a v súlade s §22 zákona č.250/2007 Z. z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
zmien a doplnkov, vydáva toto
v š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e č.90

o trhovom poriadku trhoviska na ul. Bratislavskej a príležitostných trhov v
meste Holíč

Článok 1

Úvodné ustanovenie
Predmetom tohto VZN je ustanovenie podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhovisku na ul. Bratislavskej a príležitostných trhoch na území mesta Holíč.
Mesto Holíč je zriaďovateľom trhoviska na ul. Bratislavskej a príležitostných trhov: Martinský
jarmok a Vianočné trhy.

Článok 2
Základné pojmy
1. Trhovým miestom na území mesta Holíč sú trhovisko a verejné priestranstvo určené na
príležitostný trh alebo na ambulantný predaj:
a) trhovisko - nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
b) príležitostný trh - predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj
vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v
primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
c) ambulantný predaj - 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.
2. Za trhové miesto sa považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor,
ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný
trh.
3. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných
predpisov.
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Článok 3
Správa trhovísk a príležitostných trhov
Mesto Holíč stanovuje za správcu trhoviska a príležitostných trhov obchodnú spoločnosť
Správa mestského majetku Holíč s. r. o, so sídlom Moyzesova 2, 908 51 Holíč, tel. číslo
034/6585085.
V zmysle §26 ods.3 zákona č.152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov mesto
prostredníctvom správcu trhového miesta vopred nahlási predaj potravín na trhových
miestach Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Senice.

Článok 4
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových
miestach
Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach na území mesta Holíč môžu
osoby uvedené v §10 zákona č.178/1998 Z. z na základe povolenia na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na určenom meste, vydaného Mestom Holíč.
Vzory žiadostí o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb a vzor čestného
vyhlásenia sú prílohami č.2,3 a 4 tohto VZN.

Článok 5
Sortiment výrobkov, tovarov a služieb, ktorých predaj a poskytovanie je
povolené na trhovisku a príležitostných trhoch
1.
Na trhových
miestach sa môžu so súhlasom s Regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou v Senici a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Senici
predávať tieto potravinárske výrobky:
1.1. Trhovisko :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

zelenina a ovocie,
včelí med a výrobky z neho,
sladkovodné ryby za podmienok preukázania ich nadobudnutia,
huby čerstvé a spotrebiteľsky balené sušené,
mlieko a mliečne výrobky,
mäso a mäsové výrobky z nich,
slepačie vajca,
obilniny a výrobky z nich,
koreniny a koreninové zmesi,
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na predajnom mieste,
iné potravinové výrobky na predaj ktorých vydá povolenie Mesto Holíč, ktoré sú
zároveň povolené v zmysle platných právnych predpisov a podľa podmienok
orgánov potravinového dozoru,
kvetiny, imelo, priesady, ozdobné kriky, semená a podobné poľnohospodárske
výrobky,
vianočne stromčeky, ozdobné vence, sviece aj kahance,
liečive rastliny, čaje, lesné plodiny, čečina a výrobky z nich,
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
výrobky zo skla a keramiky ( poháre, ozdobné a dekoratívne predmety a pod.
knihy.
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1.2. Príležitostný trh:
Okrem tovaru uvedeného v ods.1.1. sa môže predávať:
a) vlastný použitý tovar,
b) liehoviny a destiláty,
c) potravinárske výrobky, ktoré je možné predávať ambulantne podľa tohto VZN.
1.3. Ambulantne :
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné
c) spotrebné výrobky,
d) jedla a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
e) balená zmrzlina, ovocie a zelenina,
e) potraviny v súlade s ust. ods.1.1. tohto článku
f) kvetiny,
g) žreby okamžitých lotérii a žrebcových vecných lotérii.
.
Ambulantný predaj pri cestách v intraviláne a extraviláne mesta sa zakazuje.
Ak sa jedná o konzumáciu potravín pri ambulantnom predaji má byť predaj odsúhlasený aj
Regionálnym úradom zdravotníctva v Senici.
2. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky,
kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa
môžu predávať len
v prevádzkarniach trhoviska, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach.
3. Na trhových miestach sa môžu poskytovať služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) čistenie peria.

Článok 6
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach je zakázané predávať :
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na
predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné
živočíchy,
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a domácej
vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných
hlodavcov ,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
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spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
.

Článok 7
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Trhové dni v meste sú pondelok až sobota. Príležitostné trhy sa môžu konať aj v nedeľu.
2. Pre trhovisko na ul. Bratislavskej sa určuje letná a zimná prevádzková doba:
a) letná prevádzková doba začína dňom 1.apríla a končí dňom 31.októbra s prevádzkovým
časom od 5.00 do 18.00 hod,
b) zimná prevádzková doba začína dňom 1. novembra a končí dňom 31.marca
s prevádzkovým časom od 6.00 do 17.00 hod.
V sobotu prevádzková doba na trhovisku je do 12.00 hod.
3. Prevádzkový čas príležitostných trhov je spravidla od 7.00 do 20.00 hod.

Článok 8
Spôsob určenia nájomného za predajnú plochu
1. Predajná plocha je predajný stôl, prípadne spevnená plocha na trhovisku.
2. Správca trhoviska prenajíma predajnú plochu trhoviska na deň alebo na dlhšie obdobie
určené na základe dohody predávajúceho so správcom trhoviska.

3. Denný poplatok za jeden predajný stôl činí:
- 1,- € - za predaj poľ. produktov do hodnoty tovaru do 33,- € a pre držiteľov ZŤP
- 3,- € - za predaj poľ. produktov do hodnoty tovaru nad 33,- €
- 7,- € - za predaj iného tovaru, než poľ. charakteru.
Poplatok za vystavený tovar mimo predajného stolu alebo mimo obchodných priestorov na
trhovisku je 0,10 € na deň za každý aj začatý m2.
4. Ustanovenia ods.3 článku 7 tohto VZN sa nepoužijú v prípadoch:
a) ambulantného predaja (predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj
na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou),
b) pri predaji na príležitostných trhoch,
c) pri umiestnení zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb.
V týchto prípadoch užívateľ verejného priestranstva je povinný uhradiť Mestu Holíč daň za
užívania verejného priestranstva vo výške vyrúbenej podľa platného VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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Článok 9
Poriadok a čistota
1. Predávajúci zodpovedá:
a) za poriadok a čistotu prenajatej plochy počas predaja,
c) za čistotu, hygienu a bezpečnosť predaja a čistotu spolupracujúcich osôb.
2. Za čistotu priestorov trhového miesta po ukončení prevádzkovania je zodpovedný jeho
správca.
3. Na trhových miestach je zakázané vodenie psov, používať motorové vozidlo, bicykle,
jazdiť na ,,skejbortoch“ a kolieskových korčuliach.

Článok 10
Zásady predaja
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný najmä:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitých predpisov
- u fyzickej osoby – menom, priezviskom, prípadne obchodným menom, ak ho má
a bydliskom, ďalej menom a priezviskom osoby zodpovednej za predaj tovaru,
- u právnickej osoby –obchodným menom a sídlom, menom priezviskom osoby zodpovednej
za predaj tovaru,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, príležitostného trhu a pokyny správcu trhoviska,
c) predávať len na prenajatej ploche vymedzenej a určenej správcom trhoviska,
d) dodržiavať predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a bezpečnostné predpisy, predpisy na
ochranu spotrebiteľa, predpisy o BOZP a udržiavať prenajatú plochu počas predaja v čistote,
po skončení predaja zanechať prenajatú plochu čistú a upratanú,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje,
g) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov ,
h) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
i)
vylúčiť z predaja tovar zdravotne závadný, neznámeho pôvodu, čiastočne narušený
alebo zjavne znehodnotený,
j) používať elektronickú registračnú pokladnicu na vedenie evidencie tržieb v prípade, ak, to
ustanovuje osobitný predpis,
k) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok
predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu,
l) na požiadanie správcu trhoviska alebo kontrolného orgánu predložiť platné doklady
podľa charakteru predaja.
2. V prípade zistenia nedostatkov zo strany správcu trhoviska nie je predávajúcemu
dovolené ďalej predávať a predávajúci je povinný opustiť trhovisko do doby odstránenia
nedostatkov.
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Článok 11

Požiadavky na kvalitu predávaného tovaru a jej kontrola
1. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú
akosť, pokiaľ je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných predpisov, inak akosť
predávajúcim uvádzanú.
2. Elektrovýrobky, ktoré podliehajú schvaľovaniu musia mať atest príslušného skúšobného
orgánu.
3. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného
tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu
potvrdenie o odobraní vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej hodnotu.

Článok 12

Práva a povinnosti správcu trhoviska
1. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, riadi a organizuje predávajúcich na
trhovisku.
2. Správca kontroluje u predávajúceho:
a) povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste,
b) preukázanie dokladu o oprávnení na podnikanie,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas i po skončení predaja a poskytovania
služieb,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) počas príležitostných trhov primeranosť predaja vlastných použitých výrobkov občanmi
medzi sebou.
3. Pri predaji húb a liečivých rastlin správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej
spôsobilosti predávajúceho. Ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
alebo ak predáva huby, ktorých predaj je zakázaný- správca trhoviska bezodkladne
informuje orgány dozoru.
4.Oprávnenie na podnikanie a doklad o nabodnutí 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. V týchto prípadoch predloží predávajúci
čestné vyhlásenie, že všetky výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité
výrobky predávané v primeranom množstve.

Článok 13

Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia ,
b) správca trhoviska,
c) poverení zamestnanci mestského úradu,
d) mestská polícia.
e) štátne kontrolné orgány.
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Článok 14
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Za porušenie tohto
VZN možno v zmysle zákona č.372/1992 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien
a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 eur.
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší
ustanovení tohto VZN môže primátor mesta v súlade s §13 ods.9 písm. a) a b) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do
výšky 6638 eur.
3. Oprávnenia Mesta Holíč a iných dozorných, inšpekčných a kontrolných orgánov a
ukladanie sankcií vyplývajúcich z osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté.

Článok 15
Záverečné ustanovenie
1.
Príloha č.1 -Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste ( právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie
a samostatne hospodáriaci roľníci).
2.
Príloha č.2 - Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste ( fyzické osoby).
3.
Príloha č.3 -Čestné vyhlásenie.
5.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
mesta.
6.
Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN mesta Holíč č. 73 o trhovom poriadku
trhoviska a príležitostných trhov v meste Holíč.

V Holíči, dňa 26.09.2014

PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta
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Príloha č.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste
( právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a samostatne hospodáriaci roľnici-§10 pís.
a) zákona č.178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v znení neskorších predpisov)
Žiadateľ
Obchodné meno/ meno a priezvisko...................................................................................................
Sídlo/ miesto podnikania¹ ..................................................................................................................
IČO:............................................................................... DIČ ...............................................................
Kontakt: telefón.................................................. e-mail...................................................................
Miesto predaja ( ulica, parcelné číslo pozemku, kde sa nachádza trhovisko, tržnica , príležitostný trh
alebo ambulantný predaj)
.............................................................................................................................................................
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb........................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Obdobie predaja výrobkov a poskytovaných služieb .............................................................................
Súhlas na spracovanie osobných údajov
Súhlasím so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov v informačnom systéme Mesta Holíč
podľa zák.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely
evidencie a vydania povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formuláre poskytol/a sú pravdivé. Zároveň
beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v §20 zák.č.122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
V ............................, dňa ..............................

..............................................
podpis

Príloha: fotokópia strany označenej ako ZAZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU
........................................................................................................................
¹) fyzická osoba oprávnená na podnikanie uvedie miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania
podľa živnostenského listu
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Príloha č.2
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
( fyzické osoby - §10 pís. b) zákona č.178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov)
Žiadateľ
Meno a priezvisko...................................................................................................
Trvalý pobyt ..................................................................................................................
Rodné číslo.............................................
Kontakt: telefón.................................................. e-mail...................................................................
Miesto predaja ( ulica, parcelné číslo pozemku, kde sa nachádza trhovisko, tržnica , príležitostný trh
alebo ambulantný predaj)
.............................................................................................................................................................
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb........................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Obdobie predaja výrobkov a poskytovaných služieb .............................................................................
( napr. 30 dní v roku 20..)
Súhlas na spracovanie osobných údajov
Súhlasím so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov v informačnom systéme Mesta Holíč
podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre
účely evidencie a vydania povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formuláre poskytol/a sú pravdivé. Zároveň
beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v §20 zák.č. zák.122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov .

V ............................ dňa ..............................

..............................................
podpis

Príloha:
a) potvrdenie obce o vlastníctve pôdy (pripadne iného) právneho vzťahu k pozemku), kde sa
uskutočňuje vlastná pestovateľská alebo chovateľská činnosť
b) čestné vyhlásenie o pôvode výrobkov a čestné vyhlásenie, že nie je povinný používať pokladnicu
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Príloha č.3
Čestné vyhlásenie
na účely povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste podľa § 3 ods.1 zákona č.178/1998 Z.z.

Meno a priezvisko ..............................................................................................................
Bytom ...............................................................................................................................
R.č. .................................................................. č. OP.......................................................
Ja, dolupodpísaný týmto čestne vyhlasujem, že nie som povinný používať elektronickú registračnú
pokladnicu z dôvodu:
*§1 ods.2 – nie je podnikateľom podľa §2 ods.2
Obchodného zákonníka
Ustanovenie zákona
Č.289/2008 Z.z.,
Podľa ktorého FO nie je
povinná používať
elektronickú
Registračnú pokladnicu
na evidenciu tržieb

*§2 písm. j) – neposkytuje službu uvedenú v prílohe
č.1

*§3 ods.2 písm. a) – povinnosť evidovať tržbu sa
nevzťahuje na predaj tovaru

*§3 ods.2 písm. a) – povinnosť evidovať tržbu sa
nevzťahuje na poskytovanie služby

*hodiace označiť krížikom
Zároveň čestne vyhlasujem, že predávané výrobky pochádzajú z mojej vlastnej drobnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo zo zberu lesných plodín.

V Holíči

dňa ..................

podpis ........................
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