Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Partizánske č. 3/2017
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území
mesta Partizánske
v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) a i) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a 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 v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Mestské
zastupiteľstvo v Partizánskom:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Partizánske a zároveň
vydáva trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy.
Čl. 2
Trhové miesta
1. Na území mesta Partizánske sú určené a povoľujú sa tieto trhové miesta:
a) Trhovisko na Hrnčírikovej ulici - situované na nekrytom priestranstve vedľa
b)
c)

budovy

Obchodného centra BATO, v mestskej časti Centrum.
Trhovisko na Nádražnej ulici - situované na verejnom priestranstve pred predajňou
potravín CBA, v mestskej časti Luhy I.
Trhovisko na ulici Malá okružná - situované na verejnom priestranstve pred Kaviarňou
ULITA, v mestskej časti Luhy II.

Ambulantný predaj:
a)Verejné priestranstvo na ul. Šimonovianska – situované pri pošte, v mestskej časti
Šimonovany
b)Verejné priestranstvo na Malinovského ulici - situované na parkovisku pri potravinách Cent
v mestskej časti Šípok.
c) Námestie SNP, v mestskej časti Centrum
d) Park Jana Antonína Baťu, v mestskej časti Centrum
e) Park Milana Rastislava Štefánika, v mestskej časti Centrum
f) Verejné priestranstvo pred vstupom na cintoríny
g) Príležitostne zriadené trhové miesta pre ambulantný predaj na verejných priestranstvách pri
uskutočňovaní jednorázových, krátkodobých podujatí organizovaných v spolupráci s mestom
Partizánske

2.

3.
a)

Príležitostné trhy
Veľkonočné trhy - konajú sa týždeň pred Veľkou nocou od pondelka do štvrtku na trhovisku
na Hrnčírikovej ulici (sezónny trh s tematickou skladbou predávaných výrobkov).

Májový kultúrny festival - koná sa 30.04. a 01.05. Námestie SNP (predaj hlavne
upomienkových predmetov, hračiek a podobných výrobkov, vrátane poskytovania služieb
občerstvenia spojený s kultúrnym programom).
c) Vianočné trhy - konajú sa v mesiaci december, v dĺžke maximálne 10 dní, na Nám. SNP
(sezónny trh vrátane poskytovania služieb občerstvenia).
d) Predajné dni - konajú sa v Dome kultúry na Námestie SNP 214/2, najviac v dĺžke dvoch dní
za týždeň a maximálne 4-krát mesačne.
e) Dni k pamiatke zosnulých - konajú sa v čase 15 kalendárnych dní, okrem dňa pracovného
pokoja- nedeľa, pred Sviatkom všetkých svätých v priestoroch trhoviska na Hrnčírikovej
ulici a na verejných priestranstvách osadených predajnými stolmi podľa čl. 2 bodu 2
písm. b) až d).
f) Jarmoky alebo výročné trhy - organizované pri vopred určených kultúrno-spoločenských
podujatiach (napr. oslavy vzniku mesta, festivaly a pod).
4. Správu trhovísk a verejných priestranstiev v bode 1 a 2 a správu príležitostných trhov v bode
3 písm. a) a e) uskutočňuje mesto Partizánske prostredníctvom príslušného oddelenia
mestského úradu a správu príležitostných trhov v bode 3 písm. b), c), d), f) uskutočňuje
príspevková organizácia Mestská umelecká agentúra, Partizánske, IČO : 42149835 so sídlom:
Makarenkova 214/2, 958 01 Partizánske.
5. Trhové poriadky pre jednotlivé trhoviská a príležitostné trhy sa nachádzajú v prílohe č. 1 - 7
tohto VZN.
b)

Čl. 3
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

1.

Pre trhoviská, príležitostné trhy v areáli trhoviska sa určujú nasledovné trhové dni, predajný a
prevádzkový čas takto:

Obdobie roka

Predajný čas

Prevádzkový čas

apríl - október

pondelok - piatok 05.30 - 16.30 hod.
sobota 05.30 - 12.00 hod.

05.00 - 17.00 hod.

november a december

pondelok – piatok 06.30 – 16.00 hod.
sobota 06.30 – 12.00 hod.

2. Pre

05.00 - 12.30 hod.
06.00 - 16.30 hod.
06.00 - 12.30 hod.

stánky s trvalým stanovišťom sa určujú nasledovné trhové dni, predajný a prevádzkový čas takt o:

Obdobie roka

Predajný čas

Prevádzkový čas

apríl - október

pondelok - piatok 05.15 - 18.00 hod
sobota 05.15 - 13.00 hod.

04.45 - 18.30 hod.

november - marec

pondelok - piatok 05.15 - 17.00 hod
sobota 05.15 - 13.00 hod.

04.45 - 13.30 hod.
04.45 - 17.30 hod.
04.45 - 13.30 hod.

3.

Pre príležitostné trhy mimo trhovísk a pre ambulantný predaj sa určujú trhové dni,
predajný a prevádzkový čas takto:
pondelok - nedeľa v rozmedzí od 08.00 hod. do 24.00 hod.

4.

Ak pripadne trhový deň na sviatok, trhoviská budú zatvorené.
Čl. 4
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach

1. Na
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

trhových miestach je povolené predávať:
potraviny rastlinného pôvodu ako prvotné produkty, tak aj spracované produkty: ovocie,
zeleninu, orechy a olejnaté plody,
kvety, okrasné rastliny, priesady kvetov a zeleniny, okrasné dreviny (stromy a kríky),
lesné plody,
med a výrobky z neho,
trhové konzumné ryby - ich predaj sa povoľuje len v predvianočnom období za
podmienok určených Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (RVPS)
vo zvlášť vyhradenom priestore,
vianočné stromčeky, chvoje, čečina, šišky, imelo a výrobky z nich - tieto možno
predávať len na základe preukázaného potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia (na
základe súhlasu majiteľa lesa potvrdeného príslušným mestským úradom)
potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení v rozsahu a sortimentnej skladbe podľa
príslušnej legislatívy.

2.

V stánkoch s trvalým stanovišťom je možné poskytovať občerstvenie alebo predaj
potravín v rozsahu a sortimentnej náplni schválenej rozhodnutím RÚVZ.

3.

Na trhových miestach možno poskytovať okrem služieb vymedzených v § 8 písm. a) až e)
zák. 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 aj tieto služby:
a) čistenie peria,
b) maľovanie portrétov a fotografovanie,
c) prevádzkovanie kolotočov a iných zábavných atrakcií.

Čl. 5
Sankcie
Na porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Čl. 6
Zrušovacie ustanovenia
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.
19/2009 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta
Partizánske v znení Aktualizácii č. 1 až 8.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Partizánskom dňa 22.8.2017 , uznesením č. 519/VIII/2017.
Účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
primátor mesta

Príloha č. 1
k VZN č. 3/2017
TRHOVÝ PORIADOK PRE TRHOVISKO NA HRNČÍRIKOVEJ ULICI
Správca trhoviska: Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske

1.

Trhovisko na Hrnčírikovej ulici je situované na nekrytom priestranstve vedľa budovy
obchodného centra BATO.

2.

Na trhovisku sa môžu predávať tieto potravinárske výrobky:
a)
potraviny rastlinného pôvodu ako prvotné produkty, tak aj spracované produkty:
ovocie, zelenina, zemiaky, olejniny, strukoviny, orechy a podobne
b)
potraviny živočíšneho pôvodu:
1.
med a výrobky z neho v originálnom balení za dodržania podmienok
príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (musí byť plnený do
zdravotne neškodných obalov s označením názvu výrobku, výrobcu, hmotnosti,
dátumu spotreby, zdravotne neškodný s vyšetrením na rezíduá inhibičných látok),
2.
trhové konzumné ryby - ich predaj sa povoľuje len v predvianočnom období
za podmienok určených príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou
správou vo zvlášť vyhradenom priestore,
c)
huby:
1.
neporušené a nepokrájané čerstvé huby - musia byť pri predaji označené ich
druhom, ich predaj sa môže uskutočňovať len na základe osvedčenia o osobitnej
spôsobilosti na ich predaj a osvedčenia o znalosti húb predávajúceho,
2.
sušené huby vyrábané a balené oprávnenými výrobcami,
d) spracované potraviny pri dodržaní príslušnej legislatívy

3.

Na trhovisku sa môžu predávať tiež výrobky poľnohospodárskej produkcie, ktoré
neslúžia na priamu konzumáciu, napr. rezané kvety, črepníkové kvety, priesady kvetov
a zeleniny, okrasné dreviny (kry a stromčeky), vianočné stromčeky a čečina len v
predvianočnom období.

4.

Na trhovisku sa môžu poskytovať služby podľa § 8 písm. a) až e) zákona č. 178/1998
Z.z. a služby podľa Čl. 4 ods. 3 VZN mesta Partizánske č. 3/2017 o predaji výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Partizánske.

5.

Trhové dni sú pondelok až sobota.
a)

Predajný a prevádzkový čas sa určuje takto:

Obdobie roka

Predajný čas

apríl - október

pondelok - piatok 05.30 - 16.30 hod.
sobota 05.30 - 12.00 hod.

november a december

pondelok – piatok 06.30 – 16.00 hod.
sobota 06.30 – 12.00 hod.

Prevádzkový čas
05.00 - 17.00 hod.
05.00 - 12.30 hod.
06.00 - 16.30 hod.
06.00 - 12.30 hod.

b)

Predajný a prevádzkový čas pre stánky s trvalým stanovišťom sa určuje takto:

Obdobie roka

Predajný čas

Prevádzkový čas

apríl - október

pondelok - piatok 05.15 - 18.00 hod.
sobota 05.15 - 13.00 hod.

november - marec

pondelok - piatok 05.15 - 17.00 hod.
sobota 05.15 - 13.00 hod.

04.45 - 18.30 hod.
04.45 - 13.30 hod.
04.45 - 17.30 hod.
04.45 - 13.30 hod.

c)

Ak pripadne trhový deň na sviatok, tak trhovisko bude zatvorené.

6.

Na trhovisku môžu predávať výrobky alebo poskytovať služby fyzické osoby a
právnické osoby (ďalej len „predávajúci“) v zmysle § 10 zákona č. 178/ 1998 Z. z. o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na
základe povolenia vydaného mestom Partizánske.

7.

Predávajúci je povinný dodržiavať zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení, zákon č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 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 Z. z. , Nariadenie
vlády č.360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy
predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho
pôvodu a dodávania mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným
maloobchodným prevádzkarňam
a VZN mesta Partizánske č. 3/2017 o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na
území mesta Partizánske.

8.

Predaj na trhovisku sa môže uskutočňovať na stoloch trhoviska, v stánkoch s
trvalým stanovišťom alebo ambulantným predajom v zmysle zákona č.178/1998 Z.
z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v znení neskorších predpisov. Príslušné oddelenie Mestského úradu v Partizánskom
v spolupráci so správcom tržnice vydá žiadateľovi povolenie so stanovenými
podmienkami na ambulantný predaj. Pre ambulantný predaj sú platné dni
a prevádzkový čas podľa bodu 5. písm. a) tohto poriadku.

9.

Zelenina a ovocie musia byť očistené a akostne roztriedené a počas predaja uložené
v debnách, košoch, prípadne vyložené na dostupnom mieste (nie na zemi) pre
spotrebiteľa.

10.

Zásobovanie trhoviska tovarom, odvoz obalov, prepraviek a nepredaného tovaru sa
prispôsobuje prevádzkovému času. Vjazd motorových vozidiel s tovarom na
trhovisko je povolený na nevyhnutnú dobu pre vyloženie tovaru na vyznačených
miestach do 7,00 hodiny.

11.
12.

Trhové stoly sa prenajímajú jednorazovo, na jeden trhový deň.
Prednostné právo predaja na trhových stoloch má ten, kto si toto právo vydraží
podľa podmienok dražby, ktorú vyhlasuje správca. Dražba je vyhlasovaná
každoročne a úspešný účastník má právo na trhové miesto od 01.04. do 31.12
príslušného roka. Ak úspešný účastník dražby neobsadí stôl do 9.00 hod. správca je
oprávnený poskytnúť ním vydražený stôl inému záujemcovi.

13. Poplatky za prenájom stola na trhovisku sú:
a. prenájom predajného stola za účelom predaja

zeleniny, ovocia, priesad,
potravinárskeho tovaru a remeselných výrobkov za cenu: 4 €/stôl/deň,
b. prenájom predajného stola za účelom predaja ostatných druhov tovaru
za cenu:7 €/stôl/deň.

14.

Nájomné sa uhrádza správcovi trhoviska v hotovosti, najneskôr do začatia využívania
trhového stola (predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku) nájomcom.

15.

Daň za užívanie verejného priestranstva pre účely vyloženia tovaru sa vzťahuje na
priestor po boku rohových stolov v rozmedzí šírky 1,2 m a dĺžky rovnajúcej sa súčtu
dĺžky stola a vzdialenosti 1,3 m pred ním a určuje sa na základe VZN mesta
Partizánske o miestnych daniach. Daň za užívanie verejného priestranstva formou
ambulantného predaja sa určuje na základe VZN mesta Partizánske o miestnych
daniach.

16.

Predávajúci na trhovisku je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny,
veterinárne a bezpečnostné predpisy, udržiavať predajné miesto a prenajatú plochu v
čistote počas predaja, po skončení predaja zanechať prenajatú plochu čistú a upratanú,
predajný stôl udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

17.

Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do kontajnera na
trhovisku. Drevené prepravky a „kartónové obaly“ (papierové obaly) nie je dovolené
vyhadzovať do kontajnerov, predávajúci je povinný zabezpečiť ich likvidáciu na
vlastné náklady. Biologicky odbúrateľný odpad je povinný predávajúci uložiť do
zbernej nádoby na to určenej.

Príloha č. 2
k VZN č. 3/2017
TRHOVÝ PORIADOK PRE TRHOVISKO NA NÁDRAŽNEJ ULICI
Správca trhoviska: Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
1.

Trhovisko na Nádražnej ulici je situované na verejnom priestranstve pred predajňou
potravín CBA.

2.

Na trhovisku sa môžu predávať tieto potravinárske výrobky:
a) potraviny rastlinného pôvodu ako prvotné produkty, tak aj spracované produkty:
ovocie, zelenina, zemiaky, olejniny, strukoviny, orechy a podobne
b) potraviny živočíšneho pôvodu:
1.
med a výrobky z neho v originálnom balení za dodržania podmienok
príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (musí byť plnený do
zdravotne neškodných obalov s označením názvu výrobku, výrobcu, hmotnosti,
dátumu spotreby, zdravotne neškodný s vyšetrením na rezíduá inhibičných látok),
2.
trhové konzumné ryby - ich predaj sa povoľuje len v predvianočnom období
za podmienok určených príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou
správou vo zvlášť vyhradenom priestore,
c) huby:
1.
neporušené a nepokrájané čerstvé huby - musia byť pri predaji označené ich
druhom, ich predaj sa môže uskutočňovať len na základe osvedčenia o osobitnej
spôsobilosti na ich predaj a osvedčenia o znalosti húb predávajúceho,
2.
sušené huby vyrábané a balené oprávnenými výrobcami,
d) spracované potraviny pri dodržaní príslušnej legislatívy

3.

Na trhovisku sa môžu predávať tiež výrobky poľnohospodárskej produkcie, ktoré
neslúžia na priamu konzumáciu, napr. rezané kvety, črepníkové kvety, priesady kvetov
a zeleniny, okrasné dreviny (kry a stromčeky), vianočné stromčeky a čečina len v
predvianočnom období.

4.

Na trhovisku sa môžu poskytovať služby podľa § 8 písm. a) až e) zákona č. 178/1998
Z.z. a služby podľa Čl. 4 ods. 3 VZN mesta Partizánske č. 3/2017 o predaji výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Partizánske.

5.

Trhové dni sú pondelok až sobota.
a)

Predajný a prevádzkový čas sa určuje takto:

Obdobie roka

Predajný čas

apríl - október

pondelok - piatok 05.30 - 16.30 hod.
sobota 05.30 - 12.00 hod.

november a december

pondelok – piatok 06.30 – 16.00 hod.
sobota 06.30 – 12.00 hod.

Prevádzkový čas
05,00 - 17.00 hod.
05,00 - 12.30 hod.
06,00 - 16.30 hod.
06,00 - 12.30 hod.

b) Ak pripadne trhový deň na sviatok, tak trhovisko bude zatvorené.

6.

Na trhovisku môžu predávať výrobky alebo poskytovať služby fyzické osoby a
právnické osoby (ďalej len „predávajúci“) v zmysle § 10 zákona č. 178/ 1998 Z. z. o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na
základe povolenia vydaného mestom Partizánske.

7.

Predávajúci je povinný dodržiavať zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení, zákon č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 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 Z. z. Nariadenie
vlády č.360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj
a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu
a dodávania mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným
maloobchodným prevádzkarňam a VZN mesta Partizánske č. 3/2017 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta
Partizánske.

8.

Predaj na trhovisku sa môže uskutočňovať na stoloch trhoviska alebo v stánkoch s
trvalým stanovišťom alebo ambulantným predajom v zmysle zákona č.178/1998 Z. z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení
neskorších predpisov. Príslušné oddelenie Mestského úradu v Partizánskom
v spolupráci so správcom tržnice vydá žiadateľovi povolenie so stanovenými
podmienkami na ambulantný predaj. Pre ambulantný predaj sú platné dni
a prevádzkový čas podľa bodu 5. písm. a) tohto poriadku.

9.

Zelenina a ovocie musia byť očistené a akostne roztriedené a počas predaja uložené v
debnách, košoch, prípadne vyložené na dostupnom mieste (nie na zemi) pre
spotrebiteľa.

10. Zásobovanie

trhoviska tovarom, odvoz obalov, prepraviek a nepredaného tovaru sa
prispôsobuje prevádzkovému času.

11. Trhové

stoly sa prenajímajú jednorazovo, na jeden trhový deň.

12. V

prípade potreby sa vykoná dražba prednostného práva predaja na trhových stoloch.
Dražba je vyhlasovaná každoročne a úspešný účastník má právo na trhové miesto od
01.04. do 31.12 príslušného roka. Ak úspešný účastník dražby neobsadí stôl do 9.00
hod. správca je oprávnený poskytnúť ním vydražený stôl inému záujemcovi.

13. Poplatky

za prenájom stola na trhovisku sú:
a) prenájom predajného stola za účelom predaja zeleniny, ovocia, priesad,
potravinárskeho tovaru a remeselných výrobkov za cenu: 3 €/stôl/deň,
b) prenájom predajného stola za účelom predaja ostatných druhov tovaru za cenu:
7 €/stôl/deň.
15. Nájomné sa uhrádza správcovi trhoviska v hotovosti, najneskôr do začatia využívania
trhového stola (predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku) nájomcom.
16.

Daň za užívanie verejného priestranstva pre účely vyloženia tovaru sa vzťahuje na
priestor po boku rohových stolov v rozmedzí šírky 1,2 m a dĺžky rovnajúcej sa súčtu
dĺžky stola a vzdialenosti 1,3 m pred ním a určuje sa na základe VZN mesta
Partizánske o miestnych daniach. Daň za užívanie verejného priestranstva formou
ambulantného predaja sa určuje na základe VZN mesta Partizánske o miestnych
daniach.

17.

18.

Predávajúci na trhovisku je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny,
veterinárne a bezpečnostné predpisy, udržiavať predajné miesto a prenajatú plochu v
čistote počas predaja, po skončení predaja zanechať prenajatú plochu čistú a upratanú,
predajný stôl udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do kontajnera na
trhovisku. Drevené prepravky a „kartónové obaly“ (papierové obaly) nie je dovolené
vyhadzovať do kontajnerov, predávajúci je povinný zabezpečiť ich likvidáciu na
vlastné náklady. Biologicky odbúrateľný odpad je povinný predávajúci uložiť do
zbernej nádoby na to určenej.

Príloha č. 3
k VZN č. 3/2017
TRHOVÝ PORIADOK PRE TRHOVISKO NA ULICI MALÁ OKRUŽNÁ
Správca trhoviska: Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske

1.

Trhovisko na ulici Malá okružná je situované na verejnom priestranstve pred kaviarňou
Ulita.

2.

Na trhovisku sa môžu predávať tieto potravinárske výrobky:
a) potraviny rastlinného pôvodu ako prvotné produkty, tak aj spracované produkty:
ovocie, zelenina, zemiaky, olejniny, strukoviny, orechy a podobne
b)
potraviny živočíšneho pôvodu:
1.
med a výrobky z neho v originálnom balení za dodržania podmienok
príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (musí byť plnený do
zdravotne neškodných obalov s označením názvu výrobku, výrobcu, hmotnosti,
dátumu spotreby, zdravotne neškodný s vyšetrením na rezíduá inhibičných látok),
2.
trhové konzumné ryby - ich predaj sa povoľuje len v predvianočnom období
za podmienok určených príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou
správou vo zvlášť vyhradenom priestore,
c) huby:
1.
neporušené a nepokrájané čerstvé huby - musia byť pri predaji označené ich
druhom, ich predaj sa môže uskutočňovať len na základe osvedčenia o osobitnej
spôsobilosti na ich predaj a osvedčenia o znalosti húb predávajúceho,
2. sušené huby vyrábané a balené oprávnenými výrobcami,
d) spracované potraviny pri dodržaní príslušnej legislatívy

3.

Na trhovisku sa môžu predávať tiež výrobky poľnohospodárskej produkcie, ktoré
neslúžia na priamu konzumáciu, napr. rezané kvety, črepníkové kvety, priesady kvetov
a zeleniny, okrasné dreviny (kry a stromčeky), vianočné stromčeky a čečina len v
predvianočnom období.

4.

Na trhovisku sa môžu poskytovať služby podľa § 8 písm. a) až e) zákona č. 178/1998
Z.z. a služby podľa Čl. 4 ods. 3 VZN mesta Partizánske č. 3/2017 o predaji výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Partizánske.

5.

Trhové dni sú pondelok až sobota.
a)

Predajný a prevádzkový čas sa určuje takto:

Obdobie roka

Predajný čas

apríl - október

pondelok - piatok 05.30 - 16.30 hod.
sobota 05.30 - 12.00 hod.

november a december

pondelok - piatok 06.30 - 16.00 hod.
sobota 06.30 - 12.00 hod.

b)

Prevádzkový čas
05.00 - 17.00 hod.
05,00 - 12.30 hod.
06,00 - 16.30 hod.
06,00 - 12.30 hod.

Ak pripadne trhový deň na sviatok, tak trhovisko bude zatvorené.

6. Na

trhovisku môžu predávať výrobky alebo poskytovať služby fyzické osoby a právnické
osoby (ďalej len „predávajúci“) v zmysle § 10 zákona č. 178/ 1998 Z. z. o podmienk ach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na základe povolenia
vydaného mestom Partizánske.

7. Predávajúci

je povinný dodržiavať zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení, zákon č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 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 Z. z., Nariadenie vlády č.360/2011
Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého
množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávania mlieka
a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam
a VZN mesta Partizánske č. 3/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území mesta Partizánske.

8. Predaj

na trhovisku sa môže uskutočňovať na stoloch trhoviska alebo v stánkoch s trvalým
stanovišťom a na verejnom priestranstve.

9. Zelenina

a ovocie musia byť očistené a akostne roztriedené a počas predaja uložené v
debnách, košoch, prípadne vyložené na dostupnom mieste (nie na zemi) pre spotrebiteľa.

10. Zásobovanie

trhoviska tovarom, odvoz obalov, prepraviek a nepredaného tovaru sa
prispôsobuje prevádzkovému času.

11. Trhové

stoly sa prenajímajú jednorazovo, na jeden trhový deň.

12. V

prípade potreby sa vykoná dražba prednostného práva predaja na trhových stoloch.
Dražba je vyhlasovaná každoročne a úspešný účastník má právo na trhové miesto od 01.04.
do 31.12 príslušného roka. Ak úspešný účastník dražby neobsadí stôl do 9.00 hod. správca je
oprávnený poskytnúť ním vydražený stôl inému záujemcovi.

13. Poplatky

za prenájom stola na trhovisku sú:
a) prenájom predajného stola za účelom predaja zeleniny, ovocia, priesad, potravinárskeho
tovaru a remeselných výrobkov za cenu: 3 €/stôl/deň,
b) prenájom predajného stola za účelom predaja ostatných druhov tovaru za cenu:
7 €/stôl/deň.
14. Nájomné sa uhrádza správcovi trhoviska v hotovosti, najneskôr do začatia využívania
trhového stola (predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku) nájomcom.
15. Daň

za užívanie verejného priestranstva pre účely vyloženia tovaru sa vzťahuje na
priestor po boku rohových stolov v rozmedzí šírky 1,2 m a dĺžky rovnajúcej sa súčtu
dĺžky stola a vzdialenosti 1,3 m pred ním a určuje sa na základe VZN mesta
Partizánske o miestnych daniach.

16. Predávajúci

na trhovisku je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny,
veterinárne a bezpečnostné predpisy, udržiavať predajné miesto a prenajatú plochu v
čistote počas predaja, po skončení predaja zanechať prenajatú plochu čistú a upratanú,
predajný stôl udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

17. Odpad

vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do kontajnera na
trhovisku. Drevené prepravky a „kartónové obaly“ (papierové obaly) nie je dovolené
vyhadzovať do kontajnerov, predávajúci je povinný zabezpečiť ich likvidáciu na
vlastné náklady. Biologicky odbúrateľný odpad je povinný predávajúci uložiť do
zbernej nádoby na to určenej.

Príloha č. 4
k VZN č. 3/2017
TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY Veľkonočné trhy, Dni k
pamiatke zosnulých

1.

Veľkonočné trhy sa konajú podľa čl. 2 ods. 3 písm. a) VZN č. 3/2017 o predaji
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Partizánske. Na
tomto príležitostnom trhu sa povoľuje predávať sortiment výrobkov súvisiaci s
veľkonočnou tematikou. Predajný a prevádzkový čas sa určuje podľa čl. 3 bodu 1 VZN
č.3/2017.

2.

Dni k pamiatke zosnulých sa konajú podľa čl. 2 ods. 3 písm. e) VZN č. 3/2017 o predaji
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Partizánske.
Povolený je predaj sortimentu, výrobkov súvisiacich s tematikou príležitostného trhu.
Predajný a prevádzkový čas sa určuje podľa čl. 3 bodu 1 VZN č. 3/2017.

3.

Správcom príležitostných trhov je mesto Partizánske, so sídlom: Nám. SNP 212/4,
958 01 Partizánske. Mesto vydáva povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na príležitostnom trhu.

Na príležitostných trhoch sa môžu predávať najmä tieto výrobky:
potravinové výrobky vymedzené vo VZN č. 3/2017 o predaji výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach na území mesta Partizánske,
b) zeleninové a kvetinové sadivo, črepníkové, rezané, sušené a umelé kvetiny, ven ce z
čečiny a kvetov, a ďalšie predmety z nich,
c) remeselné výrobky, úžitkové, ľudovoumelecké, umelecké a ozdobné predmety, knihy,
okrasná keramika,
d) spotrebné výrobky súvisiace s tematikou trhu.
4.
a)

5.

a)
b)
c)

Na príležitostných trhoch možno poskytovať okrem služieb vymedzených v § 8 písm. a)
až e) zák. 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 aj tieto služby:
čistenie peria,
maľovanie portrétov a fotografovanie,
prevádzkovanie kolotočov a iných zábavných atrakcií.

6.

Na príležitostných trhoch môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické osoby a
právnické osoby v zmysle § 10 zákona č. 178/ 1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na základe povolenia vydaného
mestom.

7.

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa vykonáva na predajných stoloch
umiestnených mestom na trhových miestach uvedených v čl. 2 ods. 1 VZN mesta
Partizánske č. 3/2017 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na
území mesta Partizánske.
Počet predávajúcich na príležitostných trhoch je limitovaný počtom voľných stolov.

8.
9.

Zásobovanie predajných stolov tovarom sa prispôsobuje prevádzkovému času trhov a
na trhovisku na Hrnčírikovej ulici. Vjazd motorových vozidiel s tovarom na trhovisko
je povolený na nevyhnutnú dobu pre vyloženie tovaru na vyznačených miestach do
7,00 hodiny.

10.

Poplatok za prenájom predajného stola za účelom predaja zeleniny, ovocia, priesad,
potravinárskeho tovaru a remeselných výrobkov je 4 €/stôl/deň.
Poplatok za prenájom predajného stola za účelom predaja ostatných druhov tovaru je 7
€/stôl/deň.

11.

Daň za užívanie verejného priestranstva na mestskom trhovisku mimo stola a na
ostatných trhových miestach pre účely vyloženia tovaru určuje VZN mesta Partizánske
o miestnych daniach.

12.

Predávajúci je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a
bezpečnostné predpisy, udržiavať predajné miesto v čistote a po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané, prenajatý stánok udržiavať a odovzdať v
prevádzkyschopnom stave.

13.

14.

Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do kontajnerov.
Drevené prepravky a kartónové škatule nie je dovolené vyhadzovať do kontajnerov,
predávajúci je povinný zabezpečiť ich likvidáciu na vlastné náklady. Biologicky
odbúrateľný odpad je povinný predávajúci uložiť do zbernej nádoby, na to určenej.

Príloha č. 5
k VZN č. 3/2017
TRHOVÝ PORIADOK - PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY Predajné dni
Priestory určené pre konanie príležitostných trhov - predajných dní v Dome kultúry na
Nám. SNP v Partizánskom sú:
a) spoločenská sála
b) vestibul na l. poschodí
c) výstavná sieň
d) klubovňa č. 42
2. Správcom príležitostných trhov je Mestská umelecká agentúra, Partizánske,
IČO : 42149835, so sídlom: ulica Makarenkova 214/2, 958 01 Partizánske.
1.

3.

Na príležitostných trhoch - predajných dňoch je možné predávať najmä:
a) drobné remeselné výrobky,
b) spotrebný tovar, najmä: textilné, kožiarske, športové, spotrebné výrobky, elektroniku,
c) hračky, knihy.

3.

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas :
Pondelok - piatok od 9.00 do 18.00 hod. pričom trhové dni trvajú najviac v dĺžke
dvoch dní za týždeň a maximálne 4 krát v mesiaci.

4.

Predávajúci zodpovedá správcovi trhového miesta za dodržiavanie bezpečnostných a
požiarnych smerníc počas trvania predajných dní.

5.

Predávajúci zodpovedá správcovi trhového miesta v plnej miere za materiálne škody
vzniknuté v priestoroch konania trhov spôsobené návštevníkmi. Škody uhradí po
skončení predajných dní.

Pred začatím predaja osoba zodpovedná za predaj, alebo poskytovanie služieb ohlási
svoj príchod správcovi trhu a oboznámi sa s :
a) trhovým poriadkom a na požiadanie predloží doklady podľa § 5 ods. 4 písm. a) a
b) zákona č. 178/1998 Z. z.,
b) technickými podmienkami - elektrické prípojky, osvetlenie, hasiace prístroje,
výdaj stolov a stoličiek na uloženie tovaru,
c) ochranou tovaru v nočných hodinách,
d) pravidlami udržiavania čistoty a hygieny, o ktorých informuje poverený zamestnanec
správcu.
7. Cena prenájmu je stanovená v zmysle aktuálne platného cenníka prenájmov správcu za
predajnú plochu.
6.

8.

Nájom je možné stanoviť aj dohodou v závislosti od celkovej doby prenájmu a
predávaného sortimentu alebo poskytovanej služby. Výška stanovenej ceny
dohodou, by mala zodpovedať minimálnym sumám uvedeným ako nájomné za
predajnú plochu.

9.

Pri zvýšenom záujme podnikateľských subjektov o prenájom trhových miest,
správca trhového miesta uprednostní nájomcov podľa počtu opakovaných
predajných dní v kalendárnom roku a od výšky poplatku nad stanovenú minimálnu
cenu.

10. Prenájom

sa realizuje ústnou formou (jednorazové prenájmy) alebo písomnou formou
pri opakovaných prenájmoch. Poplatok sa uhrádza pred samotným predajom

11. Na
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

12.

trhovom mieste je zakázané:
fajčiť tabakové výrobky v celom objekte Domu kultúry,
zatarasovať únikové východy, schodiská predávanými výrobkami, obalovým
materiálom atď.,
vešať, lepiť reklamné a informačné pútače, šnúry na predaj tovarov na svietidlá,
javiskovú oponu, na obkladové panely, dvere, okná a stoly,
pripájať výhrevné telesá do elektrickej siete,
manipulovať s oknami a žalúziami, neoprávnene vstupovať na miesta, ktoré nie
sú označené ako trhové miesto - nie je predmetom prenájmu,
vystavovať v objekte trhového miesta vlastné reklamy bez povolenia správcu
trhového miesta,
predávať nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho
nadobudnutia alebo pôvod.

Predávajúci je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny, bezpečnostné
predpisy, udržiavať predajné miesto v čistote a po skončení predaja zanechať
predajné miesto čisté a upratané. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci
povinný uložiť do kontajnerov. Drevené prepravky a kartónové obaly nie je
dovolené vyhadzovať do kontajnerov, predávajúci je povinný zabezpečiť ich
likvidáciu na vlastné náklady.

Príloha č. 6
k VZN č. 3/2017
TRHOVÝ PORIADOK – PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY
Májový kultúrny festival - MKF, Vianočné trhy – VT
1.
2.

3.
4.

Priestranstvom príležitostných trhov je pre Májový kultúrny festival a Vianočné trhy –
Námestie SNP v Partizánskom.
Správcom príležitostných trhov je Mestská umelecká agentúra, Partizánske, IČO :
42149835, so sídlom: ulica Makarenkova 214/2, 958 01 Partizánske.
Májový kultúrny festival koná sa 30. apríla od 12.00 do 24.00 hod. a 1. mája od 8.00 do
12.00 hod.
Vianočné trhy sa konajú zvyčajne v 2.-3. týždni mesiaca december, v pracovných dňoch
od 9.00 do 17.00 hod., v sobotu a nedeľu od 8.00 do 13.00 hod. Trvajú maximálne 10
dní.

5.

Vjazd vozidiel na pešiu zónu je stanovený denne od 6.00 do 8.00 hod. a od 17.00 do
18.00 hod.
Povolený je vjazd iba osobným a nákladným vozidlám do 3,5 t za účelom postavenia,
zrušenia predajného stánku, dovozu a odvozu tovaru.

6.

Na príležitostných trhoch je možné predávať najmä nasledovné výroby a poskytovať
nasledovné služby:
a) ľudovoumelecké a remeselné výrobky - vlastné výrobky z dreva, prútia, slamy,
hliny, kovu, drôtu, sadry, výšivky, tkané koberce,
b) hračky, balóny, bižutéria, CD nosiče,
c) potravinárske výrobky, najmä: trdelníky, pečené gaštany, zemiaky, varená
kukurica, pukance, cukrová vata, tekvicové semiačka, oblátky, medovníky, syrové
korbáče, sušené ovocie a kvety, orechy,
d) drogériový a drogistický tovar, kozmetika, komerčná keramika, porcelán,
sklo, okuliare papierenské výrobky, vianočné ozdoby, ponožky, kahance,
vence, izbové rastliny, suveníry, výťažky z liečivých rastlín, aromatické
predmety, soľné kamene - iba počas VT,
e) spotrebný tovar - textilné, odevné, kožiarske, galantérne, športové výrobky,
elektroniku, nábytok, domáce potreby, obrazy - iba počas VT,
f) občerstvenie + teplé jedlá - poskytovateľ musí mať súhlasné rozhodnutie orgánu
verejného zdravotníctva na ambulantný predaj a prípravu občerstvenia,
g) atrakcie ľudovo-technickej zábavy, fotografovanie, vyhotovovanie
portrétov, potlače a i.

7.

Predaj sa uskutočňuje z vlastných predajných zariadení predajcu alebo v predajných
stánkoch poskytnutých správcom.

8.

Cenník nájomného za jedno predajné miesto stanoví správca príležitostného trhu
podľa sortimentu predávaného tovaru a poskytovaných služieb na jeden trhový deň.

9.

Predajca uhradí prenájom vopred v zmysle cenníka podľa počtu trhových dní a
počtu predajných miest.

10.

Na VT sa predajné miesta prideľujú na základe prihlášky. Počet
predávajúcich na je limitovaný počtom predajných miest. Výber voľného
predajného miesta sa realizuje z mapy trhových miest.

11. Na

a)
b)
c)
d)
e)
f)

12.

príležitostných trhoch sa zakazuje :
svojvoľné premiestňovanie predajných stánkov
predajné miesto smie využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla,
skladovať obaly, prepravky a pod. mimo predajného miesta,
predávať tovar alebo poskytovať služby mimo vlastného predajného miesta,
pripájať výhrevné telesá do elektrickej siete,
vystavovať mimo trhového miesta vlastné reklamy bez povolenia správcu
trhového miesta,

Predávajúci je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a
bezpečnostné predpisy, udržiavať predajné miesto v čistote a po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané. Odpad vzniknutý počas predaja je
predávajúci povinný uložiť do kontajnerov. Drevené prepravky a kartónové
škatule nie je dovolené vyhadzovať do kontajnerov, predávajúci je povinný
zabezpečiť ich likvidáciu na vlastné náklady.

Príloha č. 7
k VZN č. 3/2017
TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY
Jarmoky alebo výročné trhy
1.

Priestranstvom príležitostných trhov je Námestie SNP v Partizánskom.

2.

Správcom týchto príležitostných trhov je príspevková organizácia Mestská
umelecká agentúra, Partizánske, IČO : 42149835 so sídlom: Makarenkova 214/2,
958 01 Partizánske.

3.

Konajú sa príležitostne v priebehu kalendárneho roka podľa vopred určených
termínov v programovom pláne správcu na daný rok.

Na príležitostných trhoch možno predávať najmä:
ľudovoumelecké a remeselné výrobky - vlastné výrobky z dreva, prútia, slamy,
hliny, kovu, drôtu, sadry, výšivky, tkané koberce, b/ hračky, balóny, bižutéria, CD
nosiče,
b) potravinárske výrobky, najmä: trdelníky, pečené gaštany, zemiaky, varená kukurica,
pukance, cukrová vata, tekvicové semiačka, oblátky, medovníky, syrové korbáče,
sušené ovocie a kvety, orechy,
c) drogériový a drogistický tovar, kozmetika, komerčná keramika, porcelán, sklo,
okuliare papierenské výrobky, vianočné ozdoby, ponožky, kahance, vence, izbové
rastliny, suveníry, výťažky z liečivých rastlín, aromatické predmety, soľné kamene iba počas VT, e/ spotrebný tovar - textilné, odevné, kožiarske, galantérne, športové
výrobky, elektroniku, nábytok, domáce potreby, obrazy - iba počas VT, f/
občerstvenie + teplé jedlá - poskytovateľ musí mať súhlasné rozhodnutie orgánu
verejného zdravotníctva na ambulantný predaj a prípravu občerstvenia, g/ atrakcie
ľudovo-technickej zábavy, fotografovanie, vyhotovovanie portrétov, potlače a iné.
4.
a)

5.

Cenník nájomného za jedno predajné miesto je stanovený podľa sortimentu
predávaného tovaru a poskytovaných služieb na jeden predajný deň. Cenník sa
zverejní s dostatočným predstihom v ponukových materiáloch.

6.

Predajca uhradí prenájom vopred v zmysle cenníka podľa počtu trhových dní a počtu
predajných miest.

7.

Na príležitostných trhoch sa zakazuje :
a) svojvoľné premiestňovanie predajných stánkov
b) predajné miesto smie využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla,
c) skladovať obaly, prepravky a pod. mimo predajného miesta,
d) predávať tovar alebo poskytovať služby mimo vlastného predajného miesta,
e) pripájať výhrevné telesá do elektrickej siete,
f)
vystavovať mimo trhového miesta vlastné reklamy bez povolenia správcu trhového
miesta,

8.

Predávajúci je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a
bezpečnostné predpisy, udržiavať predajné miesto v čistote a po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané. Odpad vzniknutý počas predaja je
predávajúci povinný uložiť do kontajnerov. Drevené prepravky a kartónové škatule
nie je dovolené vyhadzovať do kontajnerov, predávajúci je povinný zabezpečiť ich
likvidáciu na vlastné náklady.

