NÁVRH
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa
č. .../2018 zo dňa .............
o trhovom poriadku pre príležitostný trh
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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 v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie o Trhovom poriadku pre príležitostný mestský trh.
Článok I.
Úvodné ustanovenia
(1) Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom
mieste, termín konania príležitostného trhu, predajný a prevádzkový čas, pravidlá dodržiavania
čistoty a hygieny počas predaja a po skončení podujatía.
Správca: Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa.
Miesto konania príležitostného trhu: Námestie slobody, Trhovisko (rozšírená dvorová plocha
obchodného centra), ulica Bernolákova, ulica Osvety.
Článok II.
Druhy predávaných výrobkov a poskytovanie služieb
Na príležitostnom trhu je povolený ambulantný predaj týchto výrobkov:
a) potraviny:
1. spotrebiteľsky balené potraviny pochádzajúceho od registrovaného producenta: mak, orechy,
strukoviny, obilie, tekvičné jadierka, sušené ovocie,
2. zemiaky pochádzajúce z vlastnej poľnohospodárskej prvovýroby od registrovaného
prvovýrobcu alebo od registrovaného dovozcu/distribútora,
3. pri predaji nasledovných výrobkov je potrebné zriadiť vyhradené miesto vybavené chladiacimi
vitrínami a pultmi s prívodom tečúcej vody teplej zahriatej najmenej na 50 ºC a studenej vody,
a)balené mäso: hovädzie, bravčové, hydina, králiky, zverina,
b)mäsové výrobky
pochádzajúce od schválených producentov – pri dodržaní podmienok skladovania
a teplotného reťazca pri predaji,
c)mliečne výrobky z tepelne ošetreného mlieka
pochádzajúce od schváleného producenta pri dodržaní podmienok skladovania
a teplotného reťazca pri predaji,
d)mliečne výrobky z tepelne neošetreného mlieka
pochádzajúce od schváleného producenta pri dodržaní podmienok skladovania
a teplotného reťazca pri predaji,
4.balené a nebalené pekárenské a cukrárenské výrobky, pri predaji nebalených pekárenských
a cukrárenských výrobkov musí byť zabezpečené, aby boli chránené pred kontamináciou(vitrína),
5. včelie produkty, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu
potraviny a výrobky musia pochádzať od registrovaného producenta na Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe (RVPS),
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6.spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkárni, ktorá spĺňa
požiadavky podľa osobitných predpisov,
7. rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby od registrovaného prvovýrobcu,
8. rastlinné oleje a sirupy pre prípravu nealkoholických nápojov v obchodnom balení od
registrovaného producenta,
9. liečivé byliny,
10. čerstvé slepačie vajcia od schváleného producenta resp. registrovaného prvovýrobcu, ktoré
musia byť pri predaji držané v čistote a suchu, chránené pred nárazom a priamym slnečným
žiarením a uchovávané pri stálej teplote, ktorá nesmie byť nižšia ako +5 stupňov C a vyššia ako +
18 stupňov C,
11. ovocie a zeleninu pochádzajúce z vlastnej poľnohospodárskej výroby od registrovaného
prvovýrobcu alebo od registrovaného dovozcu/distribútora,
12. spotrebiteľsky balené cukrovinky.
Predaj potravín musí byť v súlade s podmienkami stanovenými príslušným orgánom úradnej
kontroly potravín.
b) ostatný tovar:
1. knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
2. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
3. spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 tým nie je dotknuté,
(textilné výrobky, textilné doplnky, obuv, výrobky z kože, domáce potreby, sklo, keramika,
darčekové predmety, suveníry, papierenské výrobky, školské potreby, hračky, kozmetika,
drogériový tovar, farby, bižutériu, šperky, športové, rybárske a poľovnícke potreby, železiarske
a záhradkárske potreby, nábytok, bytové doplnky a pod.)
4. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
5. kvetiny, dreviny a priesady, vianočné stromčeky,
6. sladkovodné trhové ryby (na základe povolenia regionálneho úradného veterinárneho lekára).
Na príležitostnom trhu v meste možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) maľovanie portrétov, fotografovanie,
i) prevádzkovanie ľudovej zábavy (kolotočov), detské zábavné hracie prvky, poskytovanie
služieb detského kútika.

Článok III.
Termín konania príležitostného trhu, predajný a prevádzkový čas
Termín konania určuje primátor mesta Nová Baňa. Primátor mesta menuje a odvoláva členov
organizačného štábu trhu.
Prevádzkový a predajný čas je pre:
a) predaj občerstvenia, stravovania a kultúrne podujatia: od 9.00 hod. do 22.00 hod.
b) ostatný predaj a služby: od 09,00 hod. do 22,00 hod.
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Článok IV.
Úhrada za predajné miesta
Úhrada za zabratie predajného miesta je schválená samostatným uznesením MsZ.
Článok V.
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na jarmoku
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné výrobky a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
a chovateľskej činnosti, ktoré sú registrované na RVPS,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou.
Článok VI.
Povinnosti predávajúcich a správcu trhového miesta
(1) Predávajúci je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie na vhodnom a viditeľnom mieste obchodným menom
a sídlom, menom a priezviskom osoby zodpovedajúcej za činnosť, fyzická osoba podnikateľ
podľa živnostenského zákona, ostatní predajcovia menom, priezviskom, trvalým bydliskom,
b) dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
f) udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať
predajné miesto čisté a upratané,
g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov,
h) umiestniť predajné zariadenie a zahájiť následne predaj alebo poskytovať službu až po prevzatí
povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, povolenie vystaviť na viditeľnom mieste,
ch) zabezpečiť predajné zariadenie na vlastné náklady.
(2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter
predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
c) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
d) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,
e) doklad o registrácii, resp. schválení pri predaji vlastných potravinárskych výrobkov
(registrované na RVPS).
(3) Osoba oprávnená predávať výrobky na príležitostnom trhu je povinná poskytnúť orgánom
dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že
predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej činnosti.
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(4) Trhové miesto v prípade predaja potravín, nápojov a pokrmov rýchleho občerstvenia musí
byť vybavené:
a) oddelenými splachovacími záchodmi pre zamestnancov trhoviska, predávajúcich a pre
kupujúcich, oddelenými osobitne pre mužov a osobitne pre ženy a vybavenými a dostupnými vo
vzdialenosti do 100 m; záchody musia byť udržiavané v čistote a v stave schopnom prevádzky,
b) vyhradeným priestorom s uzatvárateľnými nádobami na dočasné skladovanie odpadkov a
oddelené dočasné skladovanie znehodnotených potravín,
(5) Správca trhového miesta je povinný zabezpečiť dostatočný počet odpadových nádob
a kontajnerov na uskladnenie odpadu predávajúcimi a návštevníkmi a zabezpečiť ich pravidelné
vyprázdňovanie. Po skončení príležitostného trhu správca zabezpečí upratanie trhového miesta
a jeho uvedenie do pôvodného stavu.

Článok VII.
Orgány dozoru a kontrolná činnosť
(1) Dozor a kontrolnú činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním
služieb na trhových miestach v meste Nová Baňa podľa tohto nariadenia vykonávajú :
a) príslušníci mestskej polície, hlavný kontrolór mesta a poverení zamestnanci mesta kontrolou
trhového miesta,
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).
(2) Kontrolný orgán sa musí predávajúcemu preukázať príslušným dokladom, ktorý ho oprávňuje
vykonávať kontrolu, nevzťahuje sa to na príslušníkov mestskej polície v rovnošate.
(3) Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové
miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo
porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach.

Článok VIII.
Sankcie
(1)Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN sa dopúšťa priestupku proti poriadku v správe podľa
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý jej možno uložiť
blokovú pokutu do výšky 33,00 eur.
(2) Mesto Nová Baňa môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie,
ktorá poruší toto VZN uložiť pokutu podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
(3) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia § 12 a §13 zákona č. 178/1998 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
(4) Výnosy pokút uložených Mestom Nová Baňa sú príjmom mesta.
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Článok IX.
Záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 04.09.2018 do 19.09.2018.
Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením MsZ č. ...../2018 dňa 19.09.2018.
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od ........2018 do
...............2018.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ..............2018.

Mgr. Ján Havran
primátor mesta

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené od 04.09.2018 do 19.09.2018. Dňom vyvesenia návrhu
nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby
uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky do zápisnice na
adresu Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, e-mail: adamcova@novabana.sk.
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie : 14.09.2018.
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