Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne v súlade s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre uplatnenie zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, vydáva
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 8/2009
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní sluţieb na trhových miestach
na území mesta Tvrdošín

1.

2.
3.

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb
na trhových miestach v meste Tvrdošín podľa zákona číslo 178/1998 Z. z. o predaji výrobkov a poskytovaní
sluţieb na trhových miestach.
Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby a občanov, ktorí realizujú
predaj a poskytujú sluţby na trhových miestach na území mesta Tvrdošín.
Pre účely tohto nariadenia sa za predaj trhovým spôsobom povaţuje kaţdý predaj, ktorý sa vykonáva mimo
stálych prevádzkarní, t. j. ambulantný predaj a predaj na príleţitostných trhoch.
§2
Základné pojmy

1. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie :
a) trhovým miestom stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príleţitostný trh alebo na
ambulantný predaj,
b) príleţitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na priestranstve dočasne určenom na takýto
predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných pouţitých textilných, odevných,
športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom mnoţstve fyzickými osobami medzi sebou,
c) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných
zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou,
d) za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovaţuje predajné zariadenie,
na ktorého zriadenie sa vyţaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu1.
e) stánok s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je
súčasťou verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu mestom na časovo neobmedzené obdobie
alebo postavený predávajúcim so súhlasom mesta alebo správcu trhoviska.
f) prenosným predajným zariadením sú stoly, pulty, stojany, predajný vozík alebo ľahko rozoberateľný
polootvorený stánok.
2. Za trhové miesto sa na účely tohto zákona povaţuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkarňou2, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný
predaj.
3. Za trhové miesto sa nepovaţuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo
poskytovanie sluţieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.
4. Predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým,
hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov3.
§3
Zriadenie trhového miesta, povolenie a oprávnenie na predaj
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta vydáva primátor mesta.
2. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste vydáva oddelenie správne, sociálnych
vecí a správy majetku mestského úradu v Tvrdošíne na základe ţiadosti4.
1

§ 54 aţ 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 109/1998
Z.z.).
2
§ 17 zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3
Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o
potravinách, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z.z.), zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, úplné znenie 596/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991
Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z.z. o
4
Príloha číslo 5 a 6.

3. Na trhových miestach môţu predávať výrobky a poskytovať sluţby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov5
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a ţivočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo lesné plodiny6
c) fyzické osoby predávajúce vlastné pouţité výrobky v primeranom mnoţstve medzi sebou.
2. Predávať výrobky podľa odseku 3 písm. b) a c) môţu za rovnakých podmienok i občania iných členských
štátov Európskej únie.
§4
Trhové miesta
Na území mesta sú tieto trhové miesta:
1. Miesta pre ambulantný predaj na verejnom priestranstve
 ulica Vojtaššákova pri COOP Jednota
 sídlisko Medvedzie pri COOP Jednota
Ambulantný predaj môţe byť povolený aj na priestranstve alebo nebytovom priestore vo vlastníctve
fyzických alebo právnických osôb, ak predávajúci preukáţe oprávnenie na jeho uţívanie.
2. Miesta pre príleţitostné trhy
 Michalské námestie a jeho okolie na sídlisku Medvedzie pre Michalský jarmok – trhovým dňom sa
stanovuje jeden deň v mesiaci september.
Je určený na predaj spotrebných výrobkov, hračiek, predaj potravín, poskytovanie pohostinských
a reštauračných sluţieb, rýchleho občerstvenia a stravovania, prevádzkovania zábavných zariadení
a poskytovanie ďalších sluţieb povolených mestom Tvrdošín.
 Michalské námestie alebo Trojičné námestie pre Vianočné trhy – trhovými dňami sa stanovujú dni
v mesiaci december.
Vianočné trhy sú určené na predaj vianočného tovaru – oblátky, med, medovina, medovníky, predaj
spotrebných výrobkov, hračiek, ovocia a zeleniny, poskytovanie pohostinských sluţieb, rýchleho
občerstvenia a stravovania a predaj ďalšieho tovaru.
 Priestor pred Chatou v Oraviciach - Jarmok ľudových remesiel pri kultúrnom podujatí Folklórne Oravice
– trhovým dňom je jeden deň v mesiaci júl.
Je určený na propagáciu ľudových remesiel spojenú s predajom umeleckých predmetov a remeselných
výrobkov a ďalších sluţieb povolených mestom Tvrdošín.
§5
Trhové dni a predajný a prevádzkový čas
1. Na trhových miestach sú stanovené nasledovné trhové dni a predajný všeobecný prevádzkový čas:
- pondelok – piatok : 7.00 – 21.00
- sobota – nedeľa: 7.00 – 16.00 hod.
2. Trhové poriadky7 stanovujú presný predajný a prevádzkový čas.
§6
Správa príleţitostného trhu a ostatných trhových miest
1. Správu príleţitostných trhov a správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto Tvrdošín.
2. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb
za správcu trhového miesta sa povaţuje ich prenajímateľ.
§7
Práva a povinnosti správcu príleţitostného trhu
Pre príleţitostné trhy a trhové miesta je správca Mesto Tvrdošín povinný vypracovať trhové poriadky. Trhové
poriadky sú prílohou číslo 1, 2, 3 a 4 tohto nariadenia.
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§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 105/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. § 2 ods. 3 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
7
Príloha VZN číslo 1, 2, 3 a 4.
6

§ 8
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných sluţieb
1. Na predaj moţno ponúkať tovar:
a) knihy, denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoţeniny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste8,
d) balená zmrzlina9,
e) poľnohospodárske výrobky - kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, ovocie, zelenina
f) sezónne, ozdobné a úţitkové predmety, ako napr. k vianočným a veľkonočným sviatkom, pamiatke
zosnulým a pod.,
g) ţreby okamţitých lotérií a ţrebových vecných lotérií10
2. Predávať moţno aj tovar, ak pri jeho predaji sú splnené podmienky stanovené zákonom alebo inými
predpismi:
a) čerstvé huby, po predloţení osvedčenia o základných znalostiach húb, vydané príslušnou komisiou
pri Úrade verejného zdravotníctva SR,
b) lesné plodiny, po predloţení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka alebo
správcu pozemku11,
c) včelí med za podmienok splnenia poţiadaviek Nariadenia vlády SR č. 352/2009 Z.z.12.
d) vianočné stromčeky, chvoje, šišky a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad o spôsobe ich
nadobudnutia,
e) pivo, víno a nealkoholické nápoje sa môţu predávať len na priamu konzumáciu na mieste pri
stánkoch rýchleho občerstvenia a za dodrţania platných predpisov,
3. V stánkoch s trvalým stanovišťom, na príleţitostných trhoch, pred prevádzkárňou jej
prevádzkovateľom sa môţu okrem § 8 ods. 1 a 2 predávať:
f) textilné a odevné výrobky, textilná galantéria,
g) obuv, výrobky z koţe, koţená galantéria,
h) domáce potreby, drobný tovar, papierenské výrobky,
i) elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky,
j) kozmetika, drogériový tovar,
k) športové potreby a hračky,
l) balené potravinárske výrobky - predávať sa môţu iba hygienicky nezávadné výrobky pri dodrţaní
platných predpisov13, a ktoré nevyţadujú osobitné podmienky skladovania (chladenie, mrazenie).
5. Predaj výrobkov na propagačných predajných akciách spojených s podporou predaja a uvádzaním
nových výrobkov na trh.
6. Na trhovom mieste je dovolené poskytovať nasledovné sluţby:
a) pohostinské a reštauračné sluţby, rýchle občerstvenie a stravovanie14
b) brúsenie noţov, noţníc a nástrojov,
c) oprava dáţdnikov,
d) oprava obuvi, tašiek, koţenej galantérie
e) čistenie obuvi,
f) kľúčové sluţby,
g) čistenie peria.
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Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/1995 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkární
a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
9
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z., § 83 aţ 93 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z.z.)
10
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
11
Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
12
§ 6 Nariadenia vlády SR č. 352/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické poţiadavky na priamy predaj a dodávanie malého mnoţstva
prvotných produktov ţivočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne ţijúcej zveri a zveriny z nej.
13
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách.
14
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/1995 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní
a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.

§9
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo15,
b) výbušniny16 a pyrotechnické výrobky17,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť18,
d) tabak a tabakové výrobky19 (okrem stánkov s celoročnou prevádzkou určených na predaj tlače),
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, (zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín
a destilátov na príleţitostných trhoch),
g) jedy, omamné a psychotropné látky20,
h) lieky21,
i) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo22,
j) chránené druhy ţivočíchov23 a nebezpečné ţivočíchy24,
k) chránené rastliny25,
l) ţivé zvieratá s výnimkou konzumných rýb (zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné
podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a zdruţeniami chovateľov).
§ 10
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1.
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Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné miesto podľa osobitných predpisov26 ,
b) dodrţiavať trhové poriadky,
c) pouţívať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov27,
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované sluţby cenou28,
e) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu29 s výnimkou osôb uvedených v § 4 písm. d) alebo e),
f) vykonávať pri predaji váţeného tovaru váţenie spôsobom umoţňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu váţenia,
g) udrţiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania sluţieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
h) predávať iba na mieste určenom alebo dojednanom,
i) uvádzať o tovare len pravdivé údaje a riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach
predávaných výrobkov a spôsobe pouţitia,
j) vylúčiť z predaja poţívatiny zdravotne závadné, čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené,
k) dodrţiavať zákon o predaji výrobkov a poskytovaní sluţieb na trhových miestach, predpisy
o ochrane spotrebiteľa, podnikaní, hygienické predpisy toto nariadenie, ako aj ostatné predpisy
súvisiace s predajom,
l) umoţniť dozorným orgánom vykonanie kontroly podmienok predaja a podriadiť sa rozhodnutiu
dozorného orgánu,

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z.z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
284/1995 Z.z..
16
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
17
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
18
Zákon Slovenskej národnej rady č. 445/1990 Zb. ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých
ohroziť mravnosť.
19
Zákon č. 67/1997 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov.
20
Zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
21
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti.
22
§ 6 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.
23
§ 5, 24, 26 a 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z z. o ochrane prírody a krajiny.
24
Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti.
25
§ 34 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
26
§ 30 ods. 1 aţ 5 zákona č. 455/1991 Zb, v znení neskorších predpisov.
27
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie trţieb
elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 59/1995 Z.z. a vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 353/1996 Z.z.
28
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
29
§ 30 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predloţiť správcovi trhového miesta a orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
sluţieb na trhovom mieste a preukaz totoţnosti,
b) povolenie na uţívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za
predajné zariadenie alebo miestnu daň za uţívanie verejného priestranstva na predaj,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyţaduje charakter
predávaného tovaru a poskytovaných sluţieb,
d) pri predaji húb osvedčenie o základných znalostiach húb,
a) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyţaduje, ak ide o predaj vlastných pouţitých výrobkov medzi
občanmi v primeranom mnoţstve,
b) autorizovanú inšpekčnú knihu26.
3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predloţiť orgánom dozoru na ich
vyţiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, ţe predávané výrobky
pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo doklad o oprávnenom
nadobudnutí predávaných lesných plodín.
§ 11.
Osobitné ustanovenie
1.
2.
3.
4.

Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú aj na predaj v pojazdnej predajni. Pojazdná predajňa musí
zodpovedať technickým a hygienických predpisom.
Predaj z loţných plôch áut je povolený iba vo výnimočných prípadoch /napr. zemiaky alebo iné tovary vo
väčších mnoţstvách na predzásobenie a pod./, ak tomu nebránia hygienické a iné predpisy.
Pre poskytovanie cirkusových, zábavných a iných podobných atrakcií platí ustanovenie § 2 a 3 tohto
nariadenia.
Zakazuje sa predaj potravín ţivočíšneho pôvodu z pojazdnej predajne.
§ 12
Dozor a sankcie

1.
2.

Mesto Tvrdošín je podľa zákona orgánom dozoru. Výkonom dozoru je poverená mestská polícia, hlavný
kontrolór a poverení zamestnanci mestského úradu.
Sankcie za porušenie zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní sluţieb na
trhových miestach v znení neskorších predpisov sú upravené v § 12 citovaného zákona.
§ 13
Záverečné ustanovenia

1. Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli mesta Tvrdošín
od 25.11.2009 do 11.11.2009.
2. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/1998 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní sluţieb na trhových miestach
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené v Mestskom zastupiteľstve v Tvrdošíne uznesením číslo
24/09, dňa 14.12.2009.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2010.

Ing. Ivan Š a š k o
primátor mesta

PRÍLOHA č. 1 k VZN č. 8/2009
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţiebna trhových miestach na území mesta Tvrdošín.

TRHOVÝ PORIADOK
Trhové miesta mesta Tvrdošín pre ambulantný predaj na verejnom priestranstve
a) určenie priestranstva: ulica Vojtaššákova pri COOP Jednota, sídlisko Medvedzie pri COOP Jednota
b) druhy predávaného tovaru
a) knihy, denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoţeniny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
f) poľnohospodárske výrobky - kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, ovocie, zelenina
g) sezónne, ozdobné a úţitkové predmety, ako napr. k vianočným a veľkonočným sviatkom, pamiatke zosnulým a pod.,
h) ţreby okamţitých lotérií a ţrebových vecných lotérií30
i) čerstvé huby, po predloţení osvedčenia o základných znalostiach húb, vydané príslušnou komisiou pri Úrade verejného
zdravotníctva SR,
j) lesné plodiny, po predloţení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka alebo správcu pozemku 31,
32
k) včelí med za podmienok splnenia poţiadaviek Nariadenia vlády SR č. 352/2009 Z.z. .
l) vianočné stromčeky, chvoje, šišky a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad o spôsobe ich nadobudnutia,
c) podmienky predaja
- jedným predajným miestom sa rozumie stôl o rozmeroch 2 x 1,5 m
- predávajúci je povinný dodrţiavať zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb
na trhových miestach, zákon č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992
Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, Potravinový kódex SR č. 328/2004, VZN o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní sluţieb na trhových miestach na území mesta Tvrdošín a ostatné právne predpisy.
predávajúci musí mať:
- oprávnenie na podnikanie
- doklad o nadobudnutí tovaru
- registračnú pokladnicu
- tovar riadne označený cenovkami a miesto menom a adresou predávajúceho
d) trhové dni a predajný čas
- pondelok – piatok : od 7.00 hod. do 17.00 hod.
- sobota – nedeľa: od 7.00 hod. do 13.00 hod.
e) daň za uţívanie verejného priestranstva
Sadzba dane pri ambulantnom predaji sa stanovuje 1,66 Eur/m2/deň,
f) pravidlá dodrţiavania čistoty a hygieny
Predávajúci je povinný na trhových miestach počas predaja udrţiavať poriadok, dodrţiavať základy hygieny primerané k
druhu prevádzky.
Odpad vzniknutý počas predaja je predajca povinný uloţiť do kontajnera pripraveného zriaďovateľom trhového miesta.
g) správcom trhových miest je Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2.
Predávajúci musí podpisom potvrdiť, ţe sa oboznámil s trhovým poriadkom.

30

Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
32
§ 6 Nariadenia vlády SR č. 352/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické poţiadavky na priamy predaj a dodávanie malého mnoţstva prvotných
produktov ţivočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne ţijúcej zveri a zveriny z nej.
31

PRÍLOHA č. 2 k VZN č. 8/2009
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach na území mesta Tvrdošín.

TRHOVÝ PORIADOK
pre príleţitostný trh – Michalský jarmok
a) určenie priestranstva a trhové dni
– trhovým dňom sa stanovuje 1 deň v mesiaci september v priestoroch Michalského námestia a jeho okolí na sídlisku
Medvedzie v Tvrdošíne..
Predajná doba počas konania Michalského jarmoku je nasledovná:
- pre predaj občerstvenia:
piatok : od 7.00 hod. do 21.00 hod.
- pre predaj spotrebného tovaru a remeselných výrobkov:
piatok : od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Organizátor má právo v prípade nepredvídateľných okolností primerane upraviť predajnú dobu.
b) druhy predávaného tovaru
- občerstvenie – potraviny a nápoje na priamu konzumáciu
- potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení
- poľnohospodárske výrobky – kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, ovocie, zelenina
- včelí med, huby, lesné plody, liečivé rastliny a produkty z nich
- ľudovoumelecké, umelecké, úţitkové, ozdobné predmety
- spotrebné výrobky – textil, odev, obuv, domáce potreby, elektrotechnické a elektronické výrobky, drobný tovar, papier,
drogériový tovar, športové potreby, hračky, galantéria, knihy a pod.
c) podmienky predaja
1. Predávajúci si na vlastné náklady zabezpečia predajné miesto v priestore konania jarmoku podľa pokynov zodpovedného
zamestnanca mesta, resp. člena mestskej polície.
2. Jedným predajným miestom sa rozumie stánok či stôl o rozmeroch 3 x 2 m.
3. Stavebne musia byť predajné miesta zabezpečené a zásobovanie tovarom ukončené do 8,00 hod.
4. Predajné miesto musí byť viditeľne označené firmou a zodpovednou osobou s presnou adresou pre prípad uplatnenia
reklamácie. Tovar musí byť označený cenovkami.
5. Kaţdý predávajúci je osobne zodpovedný za čistotu, poriadok a bezpečnosť chodu svojej prevádzky, ale aj za ním
zavinené škody na verejnom priestranstve a miestnych komunikáciách. Súčasne je povinný zabezpečiť svoj tovar pred
odcudzením.
6. Potravinárske výrobky a suroviny musia byť zdravotne nezávadné a ich uskladnenie musí byť v súlade s hygienickými
predpismi. Za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu predávaných výrobkov zodpovedá predávajúci.
7. Predávajúci sú povinní pouţívať ciachované váhy, miery a závaţia a dodrţiavať zásady zákona o ochrane spotrebiteľa.
8. Predávajúci potravín je povinný predloţiť súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z miesta bydliska, resp.
sídla firmy.
9. Predávajúci musí rešpektovať hodiny začiatku a ukončenia jarmoku a riadiť sa pokynmi organizátora.
10. Predávajúci je povinný dodrţiavať zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na
trhových miestach, zákon č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o
ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, Potravinový kódex SR č. 328/2004 a ostatné právne predpisy, vrátane VZN mesta Tvrdošín
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní sluţieb na trhových miestach.
d) daň za uţívanie verejného priestranstva
Sadzba dane pri konaní príleţitostného trhu sa stanovuje 3,33 Eur/m2/deň
e) pravidlá dodrţiavania čistoty a hygieny
Predávajúci je povinný na trhových miestach počas predaja udrţiavať poriadok, dodrţiavať základy hygieny primerané k
druhu prevádzky.
Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uloţiť do kontajnera pripraveného zriaďovateľom trhového miesta.
Predávajúci je povinný počas prevádzky a po nej udrţiavať prenajatý priestor v poriadku a čistote a je povinný dodrţiavať
základné zásady hygieny primerané k druhu prevádzky.
g) Správcom príleţitostného trhu je Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2.
Predávajúci musí podpisom potvrdiť, ţe sa oboznámil s trhovým poriadkom.

PRÍLOHA č. 3 k VZN č. 8/2009
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach na území mesta Tvrdošín.

TRHOVÝ PORIADOK
pre príleţitostný trh – Vianočné trhy
a) určenie priestranstva a trhové dni
– trhovými dňami pre konanie Vianočných trhov sú dni pondelok aţ piatok v priestoroch Michalského námestia alebo
Trojičného námestia v Tvrdošíne (presný termín a priestor určí organizátor).
Predajná doba počas konania Vianočných trhov je nasledovná:
- pre predaj občerstvenia:
pondelok - piatok : od 10.00 hod. do 18.00 hod.
- pre predaj spotrebného tovaru a remeselných výrobkov:
pondelok – piatok : od 10.00 hod. do 17.00 hod.
Organizátor má právo v prípade nepredvídateľných okolností primerane upraviť predajnú dobu.
b) druhy predávaného tovaru
- vianočný tovar – oblátky, včelí med, medovina, medovníky
- občerstvenie – potraviny a nápoje na priamu konzumáciu
- potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení
- poľnohospodárske výrobky – kvety, ovocie, zelenina
- huby, lesné plody, liečivé rastliny a produkty z nich
- ľudovoumelecké, umelecké, úţitkové, ozdobné predmety
- spotrebné výrobky – textil, odev, obuv, domáce potreby, elektrotechnické a elektronické výrobky, drobný tovar, papier,
drogériový tovar, športové potreby, hračky, galantéria, knihy a pod.
c) podmienky predaja
1. Predávajúci si na vlastné náklady zabezpečia predajné miesto v priestore konania jarmoku podľa pokynov zodpovedného
zamestnanca mesta a člena mestskej polície.
2. Jedným predajným miestom sa rozumie stánok či stôl o rozmeroch 3 x 2 m.
3. Stavebne musia byť predajné miesta zabezpečené a zásobovanie tovarom ukončené do 8,00 hod.
4. Predajné miesto musí byť viditeľne označené firmou a zodpovednou osobou s presnou adresou pre prípad uplatnenia
reklamácie. Tovar musí byť označený cenovkami.
5. Kaţdý predávajúci je osobne zodpovedný za čistotu, poriadok a bezpečnosť chodu svojej prevádzky, ale aj za ním
zavinené škody na verejnom priestranstve a miestnych komunikáciách. Súčasne je povinný zabezpečiť svoj tovar pred
odcudzením.
6. Potravinárske výrobky a suroviny musia byť zdravotne nezávadné a ich uskladnenie musí byť v súlade s hygienickými
predpismi. Za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu predávaných výrobkov zodpovedá predávajúci.
7. Predávajúci sú povinní pouţívať ciachované váhy, miery a závaţia a dodrţiavať zásady zákona o ochrane spotrebiteľa.
8. Predávajúci potravín je povinný predloţiť súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z miesta bydliska, resp.
sídla firmy.
9. Predávajúci musí rešpektovať hodiny začiatku a ukončenia jarmoku a riadiť sa pokynmi organizátora.
10. Predávajúci je povinný dodrţiavať zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na
trhových miestach, zákon č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, Potravinový kódex SR č. 328/2004 a ostatné právne predpisy, vrátane VZN mesta
Tvrdošín o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní sluţieb na trhových miestach.
d) daň za uţívanie verejného priestranstva
Sadzba dane pri konaní príleţitostného trhu sa stanovuje 3,33 Eur/m2/deň
e) pravidlá dodrţiavania čistoty a hygieny
Predávajúci je povinný na trhových miestach počas predaja udrţiavať poriadok, dodrţiavať základy hygieny primerané k
druhu prevádzky.
Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uloţiť do kontajnera pripraveného zriaďovateľom trhového miesta.
Predávajúci je povinný počas prevádzky a po nej udrţiavať prenajatý priestor v poriadku a čistote a je povinný dodrţiavať
základné zásady hygieny primerané k druhu prevádzky.
g) Správcom príleţitostného trhu je Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2.
Predávajúci musí podpisom potvrdiť, ţe sa oboznámil s trhovým poriadkom.

PRÍLOHA č. 4 k VZN č. 8/2009
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach na území mesta Tvrdošín.

TRHOVÝ PORIADOK
pre príleţitostný trh – Jarmok ľudových remesiel pri kultúrnom podujatí Folklórne Oravice
a) určenie priestranstva a trhové dni
– trhovým dňom sa stanovuje 1 deň v mesiaci júl v priestoroch pred Chatou Oravice a jej okolí v Oraviciach (presný termín
určí organizátor).
Predajná doba počas konania jarmoku je nasledovná:
- pre predaj občerstvenia:
sobota : od 7.00 hod. do 21.00 hod.
- pre predaj spotrebného tovaru a remeselných výrobkov:
sobota: od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Organizátor má právo v prípade nepredvídateľných okolností primerane upraviť predajnú dobu.
b) druhy predávaného tovaru
- občerstvenie – potraviny a nápoje na priamu konzumáciu
- potravinárske výrobky - v spotrebiteľskom balení
- ľudovoumelecké, umelecké, úţitkové, ozdobné predmety
- poľnohospodárske výrobky – kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, ovocie, zelenina
- včelí med, huby, lesné plody, liečivé rastliny a produkty z nich
- spotrebné výrobky – textil, odev, obuv, domáce potreby, elektrotechnické a elektronické výrobky, drobný tovar, papier,
drogériový tovar, športové potreby, hračky, galantéria, nábytok, knihy a pod.
c) podmienky predaja
1. Predávajúci si na vlastné náklady zabezpečia predajné miesto v priestore konania jarmoku podľa pokynov zodpovedného
zamestnanca mesta a člena mestskej polície.
2. Jedným predajným miestom sa rozumie stánok či stôl o rozmeroch 3 x 2 m.
3. Stavebne musia byť predajné miesta zabezpečené a zásobovanie tovarom ukončené do 8,00 hod.
4. Predajné miesto musí byť viditeľne označené firmou a zodpovednou osobou s presnou adresou pre prípad
uplatnenia reklamácie. Tovar musí byť označený cenovkami.
5. Kaţdý predávajúci je osobne zodpovedný za čistotu, poriadok a bezpečnosť chodu svojej prevádzky, ale aj za ním
zavinené škody na verejnom priestranstve a miestnych komunikáciách. Súčasne je povinný zabezpečiť svoj tovar pred
odcudzením.
6. Potravinárske výrobky a suroviny musia byť zdravotne nezávadné a ich uskladnenie musí byť v súlade s hygienickými
predpismi. Za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu predávaných výrobkov zodpovedá predávajúci.
7. Predávajúci sú povinní pouţívať ciachované váhy, miery a závaţia a dodrţiavať zásady zákona o ochrane spotrebiteľa.
8. Predávajúci potravín je povinný predloţiť súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z miesta bydliska, resp.
sídla firmy.
9. Predávajúci musí rešpektovať hodiny začiatku a ukončenia jarmoku a riadiť sa pokynmi organizátora.
10. Predávajúci je povinný dodrţiavať zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na
trhových miestach, zákon č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, Potravinový kódex SR č. 328/2004 a ostatné právne predpisy, vrátane VZN mesta
Tvrdošín o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní sluţieb na trhových miestach.
d) daň za uţívanie verejného priestranstva
Sadzba dane pri konaní príleţitostného trhu sa stanovuje 3,33 Eur/m2/deň
Sadzba dane za uţívanie verejného priestranstva je vypočítaná na 1 m2 za deň.
e) pravidlá dodrţiavania čistoty a hygieny
Predávajúci je povinný na trhových miestach počas predaja udrţiavať poriadok, dodrţiavať základy hygieny primerané k
druhu prevádzky.
Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uloţiť do kontajnera pripraveného zriaďovateľom trhového miesta.
Predávajúci je povinný počas prevádzky a po nej udrţiavať prenajatý priestor v poriadku a čistote a je povinný dodrţiavať
základné zásady hygieny primerané k druhu prevádzky.
g) Správcom príleţitostného trhu je Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2.
Predávajúci musí podpisom potvrdiť, ţe sa oboznámil s trhovým poriadkom.

Príloha č. 5
Meno a priezvisko: _____________________________________________________________________
Telefón: ______________________ Fax: _____________________ E-mail:______________________
Mestský úrad
oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku
Trojičné námestie 185
027 44 Tvrdošín

Ţiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste
(fyzické osoby)
Ţiadateľ (meno, priezvisko, obchodné meno): ________________________________________________
Trvalý pobyt (presná adresa a PSČ): _______________________________________________________
IČO33: _____________________________________

DIČ: _________________________________

Dátum narodenia34: ____________________________________________________________________
Miesto podnikania (ambulantný predaj):
_____________________________________________________________________________________
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných sluţieb: ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Prílohy:
a) ţivnostenský list,
b) potvrdenie príslušného miestneho, mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy,

____________________________
dátum

33

_____________________________
podpis ţiadateľa

Vyplní osoba podnikajúca na základe ţivnostenského oprávnenia alebo osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov (samostatne
hospodáriaci roľník).
34
Vyplní osoba ktorá vykonáva predaj poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej produkcie.

Príloha č. 6
Obchodné meno: ______________________________________________________________________
Sídlo: ________________________________________________________________________________
Telefón: ______________________ Fax: _____________________ E-mail:______________________
Mestský úrad
oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku
Trojičné námestie 185
027 44 Tvrdošín

Ţiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste
(právnické osoby)
Ţiadateľ (obchodné meno): ______________________________________________________________
Sídlo: ________________________________________________________________________________
IČO: _________________________________ DIČ: _________________________________________
Štatutárny orgán (konateľ): _______________________________________________________________
Miesto podnikania (ambulantný predaj, príleţitostný trh) ________________________________________
______________________________________________________________________________________
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných sluţieb: _________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Prílohy:
a) výpis z obchodného registra,

____________________________
dátum

_____________________________
pečiatka a podpis konateľa

