Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa
č. 5/2015 zo dňa 18.11.2015
o trhovom poriadku pre Trhovisko v Novej Bani
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 Trhovisko na Námestí slobody v Novej Bani.
Článok I.
Úvodné ustanovenia

Toto nariadenie upravuje podmienky predaja a poskytovania služieb na trhovom mieste
Trhovisko, Námestie slobody Nová Baňa, (ďalej Trhovisko), predajný a prevádzkový čas,
pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja a po skončení predaja.
Správca: Technické služby mesta Nová Baňa, ul. Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa.
Miesto konania: rozšírená dvorová plocha Obchodného centra ul. Námestie slobody, Nová Baňa.

Článok II.
Druhy predávaných produktov, výrobkov a poskytovanie služieb
Na Trhovisku je povolený ambulantný predaj týchto produktov, výrobkov a služieb:

a) potraviny:
1.
Čerstvé: jadrové ovocie, kôstkové ovocie, bobuľové ovocie, škrupinové plody a sušené
spotrebiteľsky balené jadrové ovocie, škrupinové plody, pochádzajúce od registrovaného
prvovýrobcu resp. od registrovaného dovozcu/distribútora.
2.
Včelí med a produkty z neho, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy
z miesta pôvodu potraviny a výrobky musia pochádzať od registrovaného producenta na RVPS.
3. Liečivé byliny, čerstvé, sušené.
4. Čerstvé slepačie vajcia: neznačené z vlastnej produkcie pochádzajúce od registrovaného
producenta, len v období od 15.9. do 15.4. v roku, ak prebytky pochádzajú z vlastného chovu
predávajúceho, počet predávaných vajec nepresahuje 200 kusov za deň, vajcia nie sú staršie ako
14 dní od dňa znášky, ktoré musia byť pri predaji držané v čistote, suchu, chránené pred
nárazom, priamym slnečným žiarením a uchovávané pri stálej teplote, ktorá nesmie byť nižšia
ako + 5 °C a vyššia ako + 18 °C.
5.Trhové konzumné ryby je potrebné povolenie od regionálneho úradného veterinárneho lekára.
6. Cukrárske výrobky – len medovníky spotrebiteľsky balené pochádzajúce od registrovaného
výrobcu.
7. Rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby od registrovaného prvovýrobcu.
8. Obilniny od pochádzajúce od registrovaného prvovýrobcu.
9. Zelenina: koreňová, listová, lahôdková, lúpaná, plodová, cibuľová, hlúbová.
Pochádzajúca : -z vlastnej poľnohospodárskej výroby od registrovaného prvovýrobcu
-od registrovaného dovozcu/distribútora.
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b) ostatný tovar:
1. Drobné umelecké predmety, drobné remeselné výrobky.
2. Kvetiny, dreviny, sadbový materiál a priesady.
3. Vlastné po domácky vyrábané alebo spracované drobné kuchynské potreby z dreva, košikárske
výrobky a ostatné domáce výrobky z prútia, peria a kože.
4. Okrasná keramika a umelé kvety.
5. Vianočné stromčeky, čačina a výrobky z nich.
c) služby:
1. Rýchle občerstvenie.
2. Brúsenie nožov, nožníc a nástrojov.
3. Oprava dáždnikov.
4. Oprava a čistenie obuvi.
5. Kľúčové služby.

Článok III.
Podmienky predaja a poskytovanie služieb,
osoby oprávnené predávať tovar, výrobky a poskytovať služby.
(1) Na Trhovisku môžu predávať tovar, výrobky a poskytovať služby:
a) právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b)fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti,
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
d)fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou.
(2) Predávajúci na Trhovisku je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok Trhoviska,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané, dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim kontrolu
správnosti váženia.
(3) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánu
dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na zriadenie trhového miesta, na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo zabratú plochu na trhovisku,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovanie služieb,
d) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve.
(4) Vstup na Trhovisko motorovými vozidlami predávajúcich je možný len v čase od
05.00 hod. do 06.30 hod.
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Článok IV.
Trhové dni a predajný čas
(1) Trhové dni na Trhovisku sú pondelok až sobota, od 10.februára do 22.decembra, okrem
dní v ktorých sú organizované kultúrne a spoločenské podujatia na Trhovisku pod záštitou
mesta.
(2) Predajný čas: 05.30 hod. – 16.00 hod.
Článok V.
Prenajímanie predajných zariadení a plôch
Predajné zariadenie a plochy sa môžu prenajímať:
a) zaplatením celoročnej rezervácie za predajné zariadenie (rezervácia stola), vrátane zabratej
plochy,
b) zaplatením denného nájmu za predajné zariadenie, vrátane zabratej plochy,
c) zaplatením denného nájmu za voľnú zabratú plochu v m2.
Článok VI.
Nájomné za predajné zariadenie a nájomné za zabratú plochu
Nájomné za predajné zariadenie a plochu:
a) ročná rezervácia stola /vrátane zabratej plochy/ 50,00 eur/rok,
b) denný prenájom rezervovaného stola počas predaja /vrátane zabratej plochy/
2,00 eur/deň,
c) denný prenájom zabratej voľnej predajnej plochy počas predaja v m2 0,50 eur/1 m2.
Článok VII.
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po skončení predaja
Správca trhoviska je povinný:
a) kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku,
b) vykonávať dozor nad predajom,
c) dbať aby trhové stoly a miesta boli označené menom osoby zodpovednej za predaj,
d) prideľovať predávajúcim miesto k predaju za stanovené nájomné, s prihliadnutím na čas
úhrady a periodicity prenájmu miesta,
e) zabezpečiť čistenie trhoviska a podmienky hygieny predaja, vybaviť trhovisko stabilnými
nádobami na odpadky pre predávajúcich a kupujúcich,
f) po skončení stanoveného trhového času zabezpečí správca trhoviska pravidelný odvoz
odpadkov a dôkladne vyčistí priestory trhoviska.
Trhovisko 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,
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b) vyhradeným priestorom s uzatvárateľnými nádobami na dočasné skladovanie odpadkov a
oddelené dočasné skladovanie znehodnotených potravín,
c) zariadením na predaj, ako sú pulty, stánky a podobne a skladmi členenými podľa
predávaných druhov výrobkov tak, aby nemohlo dôjsť k ovplyvneniu kvality a bezpečnosti
potravín.

Článok VIII.
Orgány dozoru a kontrolná činnosť
(1)
Dozor a kontrolnú činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov
a poskytovaním služieb na Trhovisku podľa tohto nariadenia vykonávajú :
a) príslušníci mestskej polície, hlavný kontrolór mesta a poverení zamestnanci správcu
trhoviska,
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) 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 IX.
Sankcie
(1)Fyzická osoba, ktorá poruší prevádzkový poriadok Trhoviska schválený 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.
Článok X.

Spoločné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje prevádzkový poriadok Trhoviska VZN
schválené uznesením MsZ č. 17/2009 zo dňa 26.2.2009, vyvesené na úradnej tabuli od
27.2.2009 do 13.3.2009, účinné od 13.3.2009.
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Článok XI.

Záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 03.11.2015 do 18.11.2015.
Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením MsZ č. 101/2015 dňa 18.11.2015
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 19.11.2015 do
04.12.2015.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 05.12.2015.

Mgr. Ján Havran, v.r.
primátor mesta
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