Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 8/2007
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
na území mesta Dunajská Streda
Mesto Dunajská Streda podľa § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 3 ods. 3 zákona
č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/
v znení neskorších predpisov, vydáva pre územie mesta Dunajská Streda
toto
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
na území mesta Dunajská Streda :
Čl. I.
PREDMET NARIADENIA
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len "nariadenie"/
upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na
trhových miestach na území mesta Dunajská Streda, úlohy mesta pri povoľovaní zriaďovania trhového miesta,povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach a oprávnenie mesta pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.
Čl. II.
ZÁKLADNÉ POJMY
1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie :
a/ trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom,
verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný
predaj,
b/ trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale
vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c/ tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb v prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach.
d/ príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky,
sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných,
odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom
množstve občanmi medzi sebou,
e/ 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; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné
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zariadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa stavebného zákona.
f/ stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou,
ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý
predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené
obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správou
trhoviska
2. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový
priestor,ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.
3. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne
alebo trvale prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb,
ktoré organizačne , priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni
4. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí
vyhovovať
všeobecným,
tecgnickým,
hygienickým
a prevádzkovým
podmienkam podľa osobitných predpisov.
Čl.III.
PODMIENKY ZRIAĎOVANIA TRHOVÝCH MIEST
1. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
musí
vyhovovať
všeobecným,
technickým,
hygienickým
a
prevádzkovým
podmienkam
podľa
osobitných
predpisov
/napr.zák.č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zák.č.152/1995
Z.z.o potravinách, Potravinový kódex, zák.č.272/1994 Z.z.
o ochrane zdravia ľudí, zák.č.455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní, zák.č.246/1995 Z.z. o certifikácii výrobkov/.
2. Na zriadenie trhového miesta, s výnimkou prenosných predajných
zariadení a pojazdných predajní, a na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste je potrebné povolenie
mesta.
3. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec.Ak je
trhovým miestom
priestranstvo alebo nebytový
priestor vo
vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby, za správcu trhového
miesta sa považuje ich prenajímateľ.
4. Tržnice, trhoviská, príležitostné trhy
- musia byť umiestnené na bezprašnom mieste so spevneným, dobre
čistiteľným povrchom, s prívodom pitnej vody a musí byť
zabezpečené vyhovujúce odvedenie odpadových a splaškových vôd.
V miestach, kde nie je verejná vodovodná sieť je potrebné vyžiadať
súhlas orgánov hygieny na použitie miestnych nezávadných a kontrolovaných zdrojov pitnej vody alebo na dovážanie pitnej vody z takých
to zdrojov v cisternách,
- prívod pitnej vody musí byť prístupný aj kupujúcim,
- musia byť vybavené záchodmi oddelenými osobitne pre mužov a ženy a
vybavených umývadlom s prívodom pitnej vody do vzdialenosti 70 m,
- predajné zariadenia musia byť vzdialené od záchodov najmenej 25 m
- musia byť vybavené zariadením na predaj, ako sú pulty, stánky a
pod., povrch
stolov alebo pultov musí
byť zo zdravotne
neškodného, funkčne vyhovujúceho a ľahko čistiteľného materiálu,
- musia byť vybavené
vyhradeným priestorom s uzatvárateľnými
nádobami na dočasné skladovanie odpadkov,
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motorové
dopravné
prostriedky,
ktorými
sa
zásobujú
tržnice,trhoviská, príležitostné trhy môžu byť v tomto priestore
len po dobu nevyhnutnej potreby.
Čl. IV.
OSOBY OPRÁVNENÉ PREDÁVAŤ VÝROBKY
A POSKYTOVAŤ SLUŽBY NA TRHOVÝCH MIESTACH

Na trhových miestach môžu
na
predávať výrobky a poskytovať služby :

základe

povolenia

mesta

a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie, podľa
osobitných predpisov
b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky
z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo
lesné plodiny,
c/ fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom
množstve medzi sebou.
Čl. V.
POVINNOSTI PREDÁVAJÚCICH NA TRHOVÝCH MIESTACH
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a/ označiť svoje predajné zariadenie na vhodnom a viditeľnom
mieste:
- obchodným menom a sídlom /meno a priezvisko, bydlisko/
- menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť,
b/ dodržiavať trhový poriadok trhoviska,tržnice a príležitostného trhu,
c/ používať elektronickú registračnú pokladnicu s výnimkou
fyzických osôb,ktorí predávajú rastlinné a živočíšne výrobky
z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo
lesné plodiny, a občanov predávajúcich vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
d/ udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb
v čistote a po skončení prevádzky zanechať predajné miesto
čisté a upratané,
e/ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f/ viesť autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou fyzických osôb
ktorí
predávajú
prebytky
svojej
chovateľskej
alebo
pestovateľskej činnosti
alebo lesné plodiny
a občanov
predávajúcich vlastné použité výrobky v primeranom množstve
medzi sebou.
g/ vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia
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a orgánom dozoru :

predložiť

správcovi

- doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie mesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
- povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení
poplatku za predajnú plochu,
- pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí - súhlas
vlastníka resp. správcu lesného pozemku,
- doklad o nadobudnutí tovaru;doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve,
- potvrdenie príslušného správcu dane z pozemkov/obce/ o vlastníctve
poľnohospodárskej pôdy a pestovaní zeleniny, ovocia, kvetov v prípade fyzických osôb predávajúcich prebytky svojej chovateľskej alebo pestovateľskej činnosti,
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia,
ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných
služieb,
- pri predaji húb doklad o ich znalosti,
- autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou fyzických osôb predávajúcich prebytky svojej chovateľskej alebo pestovateľskej činnosti
alebo lesné plodiny a občanov predávajúcich vlastné použité
výrobky medzi sebou.
Čl. VI.
ZÁKAZ PREDAJA NIEKTORÝCH VÝROBKOV
Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a/
b/
c/
d/
e/

zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
tabak a tabakové výrobky,
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, ich súčiastky a príslušenstvo,
i/ chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j/ živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb
- zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia
a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov.
k/ chránené rastliny podľa osobitných predpisov
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PREDAJ POTRAVINÁRSKYCH VÝROBKOV
1. Na trhových miestach sa môžu predávať potravinárske výrobky
iba pri dodržaní hygienických podmienok predaja.
2. Povinnosti osôb predávajúcich potraviny :
- zodpovedá za zdravotnú neškodnosť a kvalitu predávaných
potravín,
- je povinný zabezpečiť hygienu predaja,
- je povinný nebalené potraviny, ak to ich povaha vyžaduje,
zabaliť do funkčne vhodného a zdravotne neškodného obalového
materiálu a pri manipulácii s nimi požívať čisté pomôcky,
- nesmie meniť, odstraňovať a zakrývať údaje uvedené výrobcom
na spotrebiteľskom balení,
- nesmie spoločne predávať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne
ovplyvňujúce zdravotnú neškodnosť a kvalitu potravín,
- nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu najneskoršej
spotreby.
- ambulantný predaj potravín /z roznáškových košov, z podnosov, zo
stolov, z motorových vozidiel/ musí byť viazaný na stabilnú
predajňu, zariadenie
spoločného
stravovania
alebo výrobňu
potravín,
- v trvalých stánkoch a stánkoch na krátkodobý predaj potravín
musia byť potraviny a pracovníci obsluhy
chránení pred
nepriaznivými vonkajšími vplyvmi (dážď,slnko,pach/,
- na predaj potravín, živých konzumných rýb musia byť vyhradené
osobitné miesta,
- potraviny musia byť pri predaji umiestnené najmenej 70 cm nad
zemou, okrem ovocia, zeleniny a zemiakov,
- zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené,
- na predaj čerstvých húb sa vyžaduje osvedčenie o osobitnej
spôsobilosti na ich predaj,
- predaj neoznačených slepačích konzumných vajec z vlastných
prebytkov je dovolený, len ak pochádzajú z vlastného chovu
predávajúceho, počet predávaných vajec nepresahuje 200 ks za
deň, vajcia nie sú staršie ako 14 dní a v období od 1.mája do
30. septembra iba v ranných hodinách do 8.00 hod.,
- predávajúci je ďalej povinný :
- predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky,
- dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja
- mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
epidemiologicky závažných činností
- dodržiavať
hygienické
predpisy,
predpisy
na ochranu
spotrebiteľa,
- na predaj tovaru podľa hmotnosti používať ciachovanú váhu
3. Zakazuje sa predaj :
- výsekového mäsa, hydiny, králikov, deleného mäsa jatočných
zvierat a
zveriny,
opracovaných
rýb,
mäsových
výrobkov,pekárenských výrobkov a cukrárenských výrobkov / s
výnimkou trvanlivých cukrárenských výrobkov/, pasterizovaného
mlieka a mliečnych výrobkov z tepelne ošetreného kravského,
ovčieho a kozieho mlieka, slepačích vajec, ak nie sú trhové
miesta vybavené chladiacimi vitrínami a pultami, tečúcou
teplou vodou a studenou pitnou vodou, vhodnými skladovacími
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- zmrzliny, lahôdkárskych výrobkov,
- sušených húb, okrem sušených húb vyrábaných a balených
oprávnenými výrobcami,
- surového kravského, kozieho a ovčieho mlieka, ak nie sú
osobitne povolené príslušným orgánom potravinového dozoru,
- vajcia vodnej hydiny,
- potravín na osobitné výživové účely.
Čl. VIII.
PREDAJ SPOTREBNÝCH VÝROBKOV
1. 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 prevádzkarňach tržnice
- v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách
- na príležitostných trhoch
- pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom
2. Obmedzenia podľa predchádzajúceho odseku sa nevzťahujú na
propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním
nových výrobkov na trh.
Čl. IX.
DRUHY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby :
a/ pohostinské
a reštauračné služby,
rýchle občerstvenie
stravovanie,
b/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c/ oprava dáždnikov,
d/ oprava a čistenie obuvi,
e/ kľúčove služby,
f/ čistenie peria.

a

Čl. X
TRHOVISKÁ V MESTE
1. Trhoviskami v meste sú :
a/ Trhovisko Ružový háj - na časti parc.č.1475/1 v k.ú. Dunajská
Streda. Je to priestranstvo s betónovým podkladom, na ktorom
je umiestnených 12 predajných stolov s prístreškom. Súčasťou
trhoviska je prevádzková budova so sociálnym zariadením.
b/ Trhovisko Východ na parc.č.1936/164 v k.ú. Dunajská Streda.
Je to priestranstvo s betónovým podkladom, na ktorom je
umiestnených 12 predajných stolov s prístreškom.Súčasťou
trhoviska je prevádzková budova so sociálnym zariadením.
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3. Na uvedených
trhoviskách je
povolené predávať
výlučne
- ovocie, zeleninui, zemiaky, kvety, lesné plodiny,priesady
kvetov, zeleniny, ozdobné kry, včelí med, neoznačené slepačie
konzumné vajcia

Čl. XI
AMBULANTNÝ PREDAJ V MESTE
1.
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

V meste sa ambulantne môžu predávať:
knihy, denná a periodická tlač,
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
balená a nebalená zmrzlina,
ovocie a zelenina,
kvetiny,
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
Ambulantný predaj v meste možno vykonávať iba na verejnom
priestranstve určenom v povolení mesta .
V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za nasledovných podmienok :
- pojazdná predajňa musí zodpovedať technickým a hygienickým
predpisom,
- ambulantný predaj pojazdnou predajňou musí byť viazaný
na
stabilnú
predajňu.
- predaj možno vykonávať iba na miestach určených v povolení
mesta.
Predaj nebalenej zmrzliny možno uskutočňovať iba v trvalých
stánkoch, ktoré sú na tento účel osobitne vybavené. Priemyselne
vyrobenú spotrebiteľsky balenú zmrzlinu možno predávať aj z
mraziacich pultov, ktoré sú napojené na zariadenie spoločného stravovania alebo predajňu potravín a pod.
Predaj nebalenej zmrzliny z podnosov, pojazdných vozíkov, košov,
áut, nechránených pultov a pod. je zakázaný.
Umiestnenie výrobníkov zmrzliny na voľných priestranstvách,
na chodníkoch, pred predajňami a pod. je zakázané.
Pri predaji jedla a nápojov určených na priamu konzumáciu musia
byť stánky vybavené účelovým a ľahkočistiteľným zariadením.
Hygienické zariadenie /záchod/ musí byť dostupný vo vzdialenosti
do 70 m pre pracovníkov obsluhy ako aj pre kupujúcich. Stánky
musia byť vybavené jednoduchým zariadením na umývanie rúk a
pracovného náradia, čistiacimi prostriedkami a pod. Ak nie je
možné napojiť na zdroj tečúcej pitnej vody, pitnú vodu možno
donášať za podmienok stanovených orgánom na ochranu zdravia.
Predávajúci je povinný umiestniť potrebný počet smetných nádob
na uloženie odpadov a udržiavať okolie v čistote a poriadku.
Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo mesta sa
zakazuje.

- 8 Čl. XII.
DRUH, OBDOBIE KONANIA A ROZSAH
PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV
1. Príležitostnými trhmi v meste sú :
a/ Žitnoostrovský jarmok
Usporiadateľ /správca/ : Mesto Dunajská Streda
Miesto konania : Kultúrno-zábavný areál - Lunapark v Dunajskej
Strede
Termín konania :
Koná sa každoročne v trvaní 4 dni spravidla v posledný štrvtok,
piatok, sobotu a v nedelu v mesiaci september. Presný termín
konania každoročne určí primátor mesta.
Predajná doba :

1. deň
9.00 hod. - 20.00 hod.
2. deň
8.00 hod. - 20.00 hod.
3. deň
8.00 hod. - 20.00 hod.
4. deň
8.00 hod - 14.00 hod.
Výnimku zo zatváracej doby majú
predajné zariadenia na predaj jedál
a nápojov, a to do 24.00 hod.v prvý až
tretí deň.

Predajné zariadenie /prenosné stánky, pulty/ zabezpečujú
predávajúci na vlastné náklady.
Predajné zariadenia je možné umiestniť najskôr 1 deň pred konaním
jarmoku a najneskoršie do 2 dní po skončení jarmoku musia byť
odstránené.
Mesto určí predajné miesto pre predávajúcich a vydá povolenie
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
Zásobovanie predajných stánkov motorovými vozidlami počas jarmoku
je povolené len v ranných hodinách najneskoršie do 8.00 hod.
Jarmočný poplatok je určený osobitným všeobecne záväzným nariadením mesta.
Pri nájme predajného miesta počnúc
poplatok pomerne zníži.
Vstup do areálu jarmoku je bezplatný.

druhým

jarmočným

dňom sa

b/ Vianočný trh
Usporiadateľ /správca/ : Mesto Dunajská Streda
Miesto konania : na verejnom priestranstve pred MsKS a časti
Korza Bélu Bartóka
Termín konania : každoročne od 5. decembra do 22. decembra
Predajná doba : od 9.00 hod. do 18.00 hod.
Predajné zariadenia dodáva mesto Dunajská Streda
Mesto určí sortiment predávaného tovaru a poskytovaných služieb
a vydá povolenie na predaj výrobkov resp. na poskytovanie služieb.
Trhový poplatok za prenájom zariadenia je určený podľa osobitného
záväzného nariadenia mesta.
Vstupné sa nevyberá.
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Usporiadateľ /správca/ :
Miesto

konania

Termín konania :
Predajná doba

:

:

Mesto Dunajská Streda

mestská časť Malé Blahovo, na verejnom
priestranstve v priestore športového štadiona
každoročne 2 dni /nedeľa a nasl. pondelok/
v mesiaci apríl na sv.Juraja
nedeľa
od 9.00 hod. do 20.00 hod.
pondelok
od 9.00 hod. do 20.00 hod.

Predajné zariadenie /prenosné stánky, pulty/ zabezpečujú
predávajúci na vlastné náklady.
Predajné zariadenia je možné umiestniť najskôr 1 deň pred konaním
podujatia a po ukončení predaja musia byť bez omeškania odstránené.
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydá mesto.
Trhový poplatok za užívanie verejného priestranstva je určený
osobitným včeobecno závôzným nariadením mesta.
2. Mesto môže povoliť usporiadanie aj iných príležitostných trhov
v súlade s potrebami obyvateľov mesta.
Predajný a prevádzkový čas určí mesto s prihliadnutím na potreby
obyvateľov mesta.
3. Na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných
trhoch usporiadaných mestom
sa vzťahujú ustanovenia tohto
nariadenia. Trhový poriadok vydaný v súlade s týmto nariadením
sa zverejní na viditeľnom mieste.
Čl. XIII.
TRHOVÉ DNI, PREDAJNÝ A PREVÁDZKOVÝ ČAS
1. Predajný a prevádzkový čas na trhoviskách je :
v pondelok až piatok od 6.00 hod do 18.00 hod a v sobotu od 6.00
do 12.00
2. Predajný a prevádzkový čas ostatných trhových miest určí
mesto individuálne v súlade s potrebami obyvateľov mesta.
Čl. XIV.
POVINNOSTI SPRÁVCU TRHOVISKA,
TRŽNICE A PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU
1. Pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh je jeho správca
/ďalej len " správca trhoviska " / povinný vypracovať trhový
poriadok, ktorý
mesto po jeho schválená vydá všeobecne
záväzným nariadením . Trhový poriadok je správca trhoviska
povinný zverejniť na viditeľnom mieste.
2. Trhový poriadok musí obsahovať :
a/ určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
b/ označenie trhoviska, tržnice a príležitostného trhu údajmi
o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
c/ podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie
služieb vykonávať,

- 10 d/ údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase,
e/ pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení,
f/ spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za
prenajatú plochu alebo cenník vstupného na príležitostných
trhoch,
g/ pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a
poskytovania služieb a po skončení prevádzky.
h/ meno, priezvisko a adresu bydliska správcu trhoviska, ak je ním
fyzická osoba, alebo názov a adresu sídla ak je ním právnická
osoba
3. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového
poriadku a ostatných podmienok pri predaji podmienok pri predaji
výrobkov a poskytovaní služieb.
4. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho :
a/ oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie mesta
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
b/ doklad o nadobudnutí tovaru,
c/ používanie elektronickej registračnej pokladnice
d/ udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov
a poskytovania služieb a po ich ukončení,
e/ dodržiavanie trhového poriadku,
f/ primeranosť predaja vlastných použitých výrobkov občanmi medzi
sebou na príležitostných trhoch: primeranosť množstva týchto
výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím
na charakter a stav predávaných výrobkov,
g/ pri predaji
čerstvých húb
správca trhoviska kontroluje
osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka
na kontrolu predaja húb.
Čl. XV.
SANKCIE
1. Orgány, Slovenská obchodná inšpekcia a mesto môžu v správnom konaní uložiť pokutu
A. podľa zákona č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších
zmien a doplnkov do 500 000 Sk
a/ - fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové
miesto bez povolenia mesta alebo porušila zákaz ambulantného
predaja pri cestách mimo mesta
- správcovi trhoviska, za porušenie povinnosti vypracovať
a predložiť mestu na schválenie trhový poriadok a tento
zverejniť na viditeľnom mieste,
b/ - fyzickej alebo právnickej osobe ktorá:
- predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste
bez povolenia mesta
- predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je
zakázaný alebo ktoré nie sú určené mestom na predaj
- predáva
výrobky,
ktoré
sa
môžu
predávať len
prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na
trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou
jej prevádzkovateľom, /spotrebné výrobky/ , mimo určených
miest.
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podľa zák.č. 634/1992 Zb.
neskorších zmien a doplnkov

o

ochrane

spotrebiteľa

v znení

a/ do výšky 50 000 Sk poriadkovú pokutu predávajúcemu vrátane
predávajúceho bez príslušného oprávnenia, ktorý marí, ruší
alebo inak sťažuje výkon dozoru.
2. Mesto môže na základe splnomocnenia zákona o ochrane spotrebiteľa
v blokovom konaní uložiť predávajúcemu alebo jeho zamestnancovi
pokutu do
výšky 5 000 Sk za menej závažné porušenie povinností
ustanovených v zákone o ochrane spotrebiteľa a to za porušenie
povinnosti :
- predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a
umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto
údajov,
- správne
účtovať ceny pri
predaji výrobkov alebo
pri
poskytovaní služieb,
- zabezpečovať
hygienické podmienky predaja
výrobkov a
poskytovania služieb upravené zákonmi o ochrane zdravia ľudí
vrátane opatrení uložených prísl. orgánmi,
- riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných
výrobkov, alebo charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe
použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva
z jeho nesprávneho použitia alebo údržby ako aj o riziku
súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné, vzhľadom
na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho užívania, je predávajúci
povinný
zabezpečiť,
aby
tieto informácie boli
obsiahnuté
v
príslušnom
písomnom
návode
a aby boli
zrozumiteľné.
- predávané výrobky musia byť viditeľne označené všeobecne
zrozumiteľnými
údajmi
o
výrobcovi
príp.dovozcovi
a
dodávateľovi, o
množstve, kvalite, dátume
výroby, dobe
použiteľnosti,
- predávajúci nesmie odstraňovať ani meniť označenie výrobkov ani
iné údaje uvedené výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom,
- pri predaji použitých alebo upravovaných výrobkov, výrobkov s
vadou alebo výrobkov,ktorých
úžitkové vlastnosti sú inak
obmedzené, musí predávajúci na tieto skutočnosti spotrebiteľa
vopred zreteľne upozorniť. Takéto výrobky sa musia predávať
oddelene od ostatných výrobkov.
- predávajúci musí na vhodnom a viditeľnom mieste uviesť údaje :
obchodné meno, sídlo prípadne bydlisko predávajúceho, adresu
trvalej prevádzkárne podnikateľa.
2. Pokuty uvedené v ods. 1 sú príjmom mesta.
3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď mesto zistilo
porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa,
keď k porušeniu povinností došlo.
4. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností
uložená pokuta podľa osobitných predpisov /napr. zák.č.71/1986
Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii -úplne znenie č.32/1992,
zák.č. 70/1986 Zb. o Slov.poľn. a potr.inšpekcii - úplne znenie

- 12 č.215/1992 Zb. vyhl.246/1995 Zb. , zák.č. 634/1992 Zb. o ochrane
spotrebiteľa, zák.č. 180/1996 Z.z. Colný zákon/.
5. Mesto /osoby poverené vykonaním dozoru/ môže zakázať 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.
Čl. XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sú :
- Trhový poriadok pre Trhovisko Východ v Dunajskej Strede
/Príloha č.1/
- Trhový poriadok pre Trhovisko Ružový háj /Príloha č.2/
- Trhový poriadok pre Žitnoostrovský jarmok v Dunajskej Strede
/Príloha č.3/
- Trhový poriadok pre Vianočný trh v Dunajskej Strede
/Príloha č.4/
- Trhový poriadok pre Mestské hody /Príloha č.5/
ktoré tvoria jeho prílohu.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede dňa 26.4.2007
3. Zrušuje sa VZN Mesta Dunajská Streda o predaji výrobkov a
poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská
Streda zo dňa 9.9.1998.
4. Účinnosť nadobúda 15-tým dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli
mesta.
V Dunajskej Strede, dňa 26.4.2007

Ing. Péter P á z m á n y,
primátor mesta

