Mesto Stupava - mestsky úrad

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stupava
č. 2/2014
TRHOVÝ PORIADOK pre trhovisko
a príležitostné trhy

Schválené Mestským zastupiteľstvom v Stupave dňa 27.03.2014 uznesením
v bode B/233.

Návrh
Návrh
Návrh
Návrh

VZN
VZN
VZN
VZN

vyvesený na úradnej tabuli mesta Stupava dňa 26.02.2014
zvesený z úradnej tabule mesta Stupava dňa
26.03.2014
zverejnený na internetovej stránke mesta Stupava dňa 26.02.2014
stiahnutý z internetovej stránky mesta Stupava dňa 10.04.2014

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Stupava dňa
14.04.2014
VZN zverejnené na internetovej stránke mesta Stupava dňa 14.04.2014

VZN nadobúda účinnosť dňa 29.04.2014.

Mesto Stupava podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z. o podm ienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových m iestach v znenní neskorších predpisov a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tom to všeobecne záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stupava
č. 2/2014
TRHOVÝ PORIADOK pre trhovisko
a príležitostné trhy
Č lánok 1
Všeobecné ustanovenia
1) Trhový poriadok je platný pre trhovisko na ulici Agátovej 16 - Sedliacky dvor, ako aj pre
príležitostné trhy usporiadané na nasledovných uliciach:
a)

Nám. sv. Trojice

b)

Mlynská ulica

c)

Hlavná ulica

d)

Hviezdoslavova ulica

e)

Zem anská ulica

f)

areál “Barónove”

g)

areál pred Kultúrnym dom om a Sedliackym dvorom

h)

mestský park na Hlavnej ulici.

2) V prípade trhoviska platí Trhový poriadok pre priestranstvo trvalo vyhradené na sústredený
predaj výrobkov na Sedliackom dvore.
3) Trhovisko je z časti kryté a sú tu um iestnené prenosné predajné zariadenia.
4) Správcom trhoviska je M estské kultúrne a inform ačné centrum v Stupave, Agátová 16, 900 31
Stupava ( ďalej len “ M KIC” ).
5) Príležitostným trhom sa rozum ie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj.
6) Správcom príležitostného trhu je MKIC. Správu príležitostného trhu môže mesto zveriť inej
právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má príslušné povolenia.
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Č lánok 2
Čas prevádzky trhoviska a príležitostných trhov
1) Príležitostné trhy v lokalitách uvedených v článku 1 bod 1 sa konajú na základe povolenia
príslušného oddelenia m estského úradu mesta Stupava, ktoré v povolení definuje čas
predaja.
2) Na trhovisku sú trhové dni: pondelok až nedeľa v čase od 6.00 do 18.00 h.

Č lánok 3
Spôsob určenia nájom ného za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu
1) Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu na trhovisku na Sedliackom dvore
určuje cenník prenájm ov M KIC, ktorý tvorí prílohu trhového poriadku.
2) Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu na príležitostnom trhu určuje nájomná
zmluva so správcom príležitostného trhu okrem príležitostných trhov organizovaných MKIC
- JARM OKOV, ktorých cenu určuje cenník v prílohe trhového poriadku.

Č lánok 4
Rozsah a druh predávaných výrobkov
1) N a trhovisku a príležitostných trhoch je povolené predávať:
a) Potraviny:
1. ovocie a zelenina
2. sušené ovocie, orechy, m andle (spracované a balené oprávneným i výrobcami),
3. slepačie vajcia, podľa podm ienok stanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
4. pekárenské výrobky, podľa podm ienok stanovených orgánom potravinárskeho
dozoru,
5. cukrárenské výrobky, podľa podm ienok stanovených orgánom potravinárskeho
dozoru,
6. mäso

a m äsové

výrobky,

podľa

podm ienok

stanovených

orgánom

potravinárskeho dozoru,
7. včelie produkty, pričom trhovník musí m ať doklad veterinárnej správy z miesta
pôvodu potraviny,
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8.

lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného
vlastníka alebo správcu pozem ku,

9. čerstvé huby, po predložení osvedčenia o základných znalostiach húb, vydané
príslušnou kom isiou Úradu verejného zdravotníctva SR,
10. pestované šam piňóny,
11. pestovanú hlivu ustricovú,
b) ostatný tovar
1. kvety,
2. drobné um elecké a drobné rem eselné výrobky,
3. dennú a periodickú tlač,
4.

potravu pre zvieratá,

5. spotrebný a drogériový tovar, papierenské výrobky,
6. textilné a odevné výrobky,
7. obuv,
8. domáce potreby,
9. elektronické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky.

2) Na trhovisku a príležitostných trhoch možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) kľúčová služba,
e) oprava obuvi, tašiek a koženej galantérie,
f)

čistenie obuvi.

3) Na trhovisku a príležitostných trhoch je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
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c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky (okrem stánkov s celoročnou prevádzkou určených na
predaj tlače),
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje
na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f) geneticky m odifikované potraviny,
g) jedy, om am né a psychotropné látky,
h) lieky,
i) automobily, m otocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
j) chránené druhy živočíchov, exem pláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné
živočíchy,
k) chránené rastliny,
1) živé zvieratá s výnim kou konzum ných rýb.

Č lánok 5
Osoby oprávnené predávať výrobky na trhových miestach
1) Predávať výrobky na trhových m iestach môže na základe povolenia mesta:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba z iného
členského štátu Európskej únie na základe dokladu o oprávnení podnikať,
potvrdeného príslušným orgánom alebo čestným vyhlásením podľa predpisov v
krajine svojho sídla,
c) osoba, ktorá podniká na základe osvedčenia sam ostatne hospodáriaceho roľníka,
d) osoba, ktorá predáva svoje vlastné poľnohospodárske prebytky a preukáže sa
potvrdením obce o vlastníctve alebo nájme poľnohospodárskej pôdy.

Č lánok 6
Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu a predávajúcich
1) Správca trhoviska je povinný:
a) vytvoriť podm ienky na dodržiavanie trhového poriadku,
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b) zabezpečiť osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim a návštevníkom
trhoviska,
c) vyzvať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny
správcu, aby opustil trh,
d) kontrolovať u predávajúceho:
1.

povolenie m esta na predaj výrobkov na trhových miestach,

2.

oprávnenie podnikať v danej oblasti,

3.

doklad o nadobudnutí tovaru,

4.

používanie elektronickej registračnej pokladnice,

5.

udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja a po skončení
prevádzky,

6. form u a spôsob predaja výrobkov,
7.

autorizovanú inšpekčnú knihu,

e) um ožniť nájom covi počas doby prenájm u užívanie prevádzkarne a predajného stola
v čase ustanovenom na predaj,
f) usm erňovať prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom ,
g) vypovedať nájom nú zm luvu s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nedodrží
ustanovenia tohto trhového poriadku,
h) zabezpečiť dostatočné množstvo nádob na kom unálny odpad, o umiestnení nádob
bude inform ovať všetkých predávajúcich.
2) Predávajúci je povinný:
a) označiť predajné

miesto

obchodným

menom,

m enom

a priezviskom

osoby

zodpovednej za činnosť prevádzkarne a predajnou dobou určenou pre spotrebiteľa,
b) um ožniť kupujúcem u priebežnú kontrolu správnosti váženia predávaných tovarov,
c) dodržiavať trhový poriadok,
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu,
e) zreteľne označiť predávané výrobky cenou,
f) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu,
g) udržiavať m iesto predaja výrobkov v čistote a po skončení zanechať predajné miesto
čisté a upratané,
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h) využívať zberné nádoby, ktorú určí správca trhoviska na kom unálny odpad
vznikajúci počas predajnej doby na trhovisku a príležitostných trhoch. Predávajúci
nem ôže um iestňovať odpad do iných zberných nádob v meste ako do tých, ktoré
určil správca trhoviska,
i) predložiť správcovi trhoviska, alebo inému orgánu dozoru:
1. doklad o oprávnení na podnikanie a povolenie na predaj výrobkov na
trhovom mieste,
2. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie, alebo prenajatú plochu,
3. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to
vyžaduje charakter tovaru a poskytovaných služieb,
4. pri predaji húb a liečivých rastlín, osvedčenie o základných znalostiach,
5. doklad o nadobudnutí tovaru,
6. doklad o oprávnení vyrábať a predávať potravinárske výrobky a pochutiny,
7. autorizovanú inšpekčnú knihu.

Č lánok 7
Kupujúci a ostatní návštevníci trhoviska
1) Kupujúci a ostatní návštevníci sú povinní:
a)

dodržiavať trhový poriadok,

b)

dodržiavať pokyny správcu.

Článok 8
Orgány dozoru
1) Dozor nad dodržiavaním podm ienok predaja výrobkov na trhových m iestach vykonávajú:
a)

Slovenská obchodná inšpekcia,

b)

hlavný kontrolór a poslanci mestského zastupiteľstva,

c)

poverení pracovníci M estského úradu Stupava,

d)

M estská polícia Stupava,

e)

Úrad verejného zdravotníctva v Bratislave
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2) Orgány dozoru m ôžu zakázať predaj výrobkov na trhovisku fyzickej alebo právnickej osobe,
ktorá bez povolenia predáva na trhovom mieste.

Č lánok 9
Platnosť a účinnosť trhového poriadku a zrušovacie ustanovenie
1) M estské zastupiteľstvo Stupava sa na tom to Všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
27.03.2014 v bode B/233 záverov.
2) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší V šeobecne záväzné nariadenie m esta Stupava č. 4/2005,
ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, príležitostné trhy a am bulantný predaj na
území mesta Stupava.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom

29.04.2014.

Mgr. Paver IS 1 e z á k
Prim átor mesta Stupava
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Príloha
Cenník za prenájom predajného miesta na trhovisku — Sedliacky dvor a na príležitostnom
trhu v areáli Barónove a pred KD a Sedliackym dvorom.
Cenník sa nevzťahuje k jesenném u jarm oku Deň Zelá.
Ceny za predajné m iesto - JA RM O K Y
Sortiment
Rýchle občerstvenie, pohostinské a reštauračné služby
Priemyselný tovar - elektronika, textil, obuv, domáce potreby, sklo, výrobky z plastov,
drogistický tovar, kozm etika, hračky
Upomienkové predmety, aranžované kvety, knihy, CD, MC, obrazy
Potravinárske a cukrárske výrobky, oriešky, sušené ovocie, jadierka, pukance, varená
kukurica, med, m edovina
Remeselnícke výrobky, ľudovoum elecká tvorba, keram ika, výšivky, výrobky z dreva,
prútia, kovu, kameňa, prírodného charakteru
Bižutéria, balóny, náboženské predmety

cena /m 2

Vianočné stromčeky, vetvičky, prírodniny
Lesné plody /ovocie, huby/
Služby - brúsenie nožov, čistenie peria, oprava dáždnikov a pod.

5,00 Eur
4,00 Eur

Ceny za predajné miesto - trhovisko
Sortiment
Ovocie, zelenina, kvasená kapusta, kvasené uhorky z vlastnej produkcie
Ovocie, zelenina /tropické a ostatné ovocie/
Rýchle občerstvenie, pohostinské a reštauračné služby
Priemyselný tovar - elektronika, textil, obuv, domáce potreby, sklo, výrobky z plastu,
drogistický tovar, hračky
Upomienkové predmety, aranžované kvety, knihy, CD, MG
Potravinárske a cukrárske výrobky, oriešky, sušené ovocie, jadierka, pukance, varená
kukurica, med, medovina
Remeselnícke výrobky, ľudovoum elecká tvorba, keram ika, výšivky, výrobky z dreva,
prútia, kovu, kameňa, kože, kraslice, sviečky, textílie, kozm etické výrobky prírodného
charakteru
Bižutéria, balóny, náboženské predm ety
Vianočné stromčeky, vetvičky, prírodniny
Lesné plody /ovocie, huby/
Služby - brúsenie nožov, čistenie peria, oprava dáždnikov ...

10,00 Eur
6,00 Eur
5,00 Eur
5,00 Eur
3,00 Eur
5,00 Eur

3,00 Eur
cena/m 2
2,00 Eur
4,00 Eur
6,00 Eur
4,00 Eur
3,00 Eur
3,00 Eur

2,00 Eur

p3,00 Eur
4,00 Eur
4,00 Eur
2,00 Eur
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