Mesto Prievidza podľa § 4 ods. 3 písm. d) a i) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej podľa zákona č. 178/1998 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom
znení a zákona č. 250/2007 Z. z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v platnom znení v y d á v a

Doplnok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových
poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území mesta Prievidza
Týmto doplnkom sa všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“ ) mení a dopĺňa takto:

1. Text III. ČASTI sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
III. ČASŤ
TRHOVÝ PORIADOK
TRHOVISKO na Ulici J. M. Hurbana
§1
Priestranstvo trhoviska
1. Trhovisko je zriadené na nekrytom priestranstve na Ulici J. M. Hurbana pred bytovým
domom č. III/868 („sídlisko Nové mesto“), kde majú predávajúci k dispozícií na
prenájom predajné stoly.
2. Správcom trhoviska je spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., so sídlom
T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza, IČO: 36 349 429.
§2
Druhy predávaných výrobkov
1. Na trhovisku sa môžu predávať tieto potravinárske výrobky:
a) potraviny rastlinného pôvodu - ovocie, zelenina, zemiaky, strukoviny, olejniny a
podobne,
a) potraviny živočíšneho pôvodu - med a výrobky z neho v originálnom balení za
dodržania podmienok Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza.( napr.
musí byť plnený do zdravotne neškodných obalov s označením názvu výrobku
výrobcu, hmotnosti, dátumu spotreby, zdravotne neškodný s vyšetrením na rezíduá
inhibičných látok), trhové konzumné ryby - pričom predaj rýb sa povoľuje
Regionálnou veterinárnou a potravinou správou Prievidza vo zvlášť vyhradenom
priestore,
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c) neporušené a nepokrájané čerstvé huby (za podmienok určených v právnom predpise,
napr. predaj sa môže uskutočňovať iba na základe osvedčenia o osobitnej spôsobilosti
na ich predaj, musia byť označené ich druhom,..), ďalej sa môžu predávať aj sušené
huby, ktoré sú vyrábané a balené oprávnenými výrobcami,
d) lesné plodiny (možno ich predávať len na základe dokladu o ich nadobudnutí podľa
osobitného predpisu).
2. Potravinové výrobky uvedené v ods.1 sa môžu predávať za osobitných podmienok
upravených v § 10 VZN č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach.
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).
§3
Zákaz predaja
Na trhovisku je zakázané predávať tieto potraviny:
a) surové kravské, kozie a ovčie mlieko,
b) mliečne výrobky z tepelne neošetreného mlieka, ak nie sú osobitne povolené,
c) vajcia,
d) potraviny na osobitné výživové účely,
e) sušené huby, okrem sušených húb vyrábaných a balených oprávnenými výrobcami,
f) živé zvieratá,
g) mäso jatočných zvierat, hydiny, králikov, zveriny,
h) mäsové výrobky,
i) mliečne výrobky,
j) tabak a tabakové výrobky,
k) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
l) domácky vyrobené víno a destiláty,
m) domácky vyrobené potravinové produkty (napr. sirupy, kompóty ...).
§4
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
1 . Na trhovisku môžu predávať výrobky fyzické osoby alebo právnické osoby
(ďalej len „predávajúci“) na základe povolenia
vydaného mestom Prievidza.
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) zreteľne označiť predávané výrobky cenou,
e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
f) mať doklady o nadobudnutí predávaných výrobkov,
g) mať povolenie na predaj vydané mestom Prievidza.
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3. Na trhovisku sa zakazuje predávať nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže
spôsob jeho nadobudnutia alebo pôvod. Doklad o preukázaní pôvodu sa nevyžaduje pri
predaji výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej produkcie.
4. Predaj sa môže uskutočniť výlučne na stoloch trhoviska. Zemiaky možno predávať
aj zo špeciálnych kontajnerov určených pre tento účel. V období od 01. 09. do 15. 11. sa
môže uskutočniť predaj zemiakov z auta podľa pokynu správcu trhoviska.
5. 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. Zemiaky musia byť označené ich druhom a varným typom.
§5
Trhové dni a predajný a prevádzkový čas
Trhové dni sú pondelok až sobota. Predajný a prevádzkový čas sa určuje takto:
pondelok až piatok:
06.00 h - 18.00 h
sobota:
06.00 h - 14.00 h
§6
Pravidlá prenajímania predajných stolov
1. Podmienkou predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku je prenájom
predajného stola od správcu trhoviska.
2. Predávajúci môže so správcom trhoviska:
a) uzavrieť nájomnú zmluvu na dobu jedného kalendárneho roka alebo jeho časti,
b) prenajať predajný stôl jednorazovo na jeden trhový deň priamo na trhovisku
u správcu trhoviska.
3. Výška nájmu pri dlhodobom prenájme na základe nájomnej zmluvy bude určená dohodou.
Ceny za denný nájom predajného stola budú vyberané správcom trhoviska podľa platného
cenníka, ktorý správca trhoviska zverejní na vývesnej tabuli trhoviska.
§7
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
Predávajúci na trhovisku je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny, veterinárne
a bezpečnostné predpisy, udržiavať 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 škatule“ (papierové obaly) nie
je dovolené vyhadzovať do kontajnerov, predávajúci je povinný zabezpečiť ich likvidáciu na
vlastné náklady.
§ 8
Kontrola kvality predávaných výrobkov
1. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
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všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných
predpisov. Limity cudzorodých látok v potravinách stanovuje Potravinový kódex
Slovenskej republiky.
2. Každý predávajúci na trhovisku je povinný na požiadanie kontrolného orgánu
poskytnúť vzorku predávaného výrobku na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti.
3. Predaj na trhoviskách, dodržiavanie trhového poriadku a ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov kontrolujú v rozsahu svojich právomoci správca trhoviska, príslušníci
Mestskej polície v Prievidzi a štátne kontrolné orgány.
§9
Záverečné ustanovenie
Trhový poriadok vypracovala a predložila na schválenie spoločnosť Správa majetku mesta
Prievidza, s.r.o., so sídlom T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza, IČO: 36 349 429.
Tento doplnok k VZN bol schválený na Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi dňa 31.mája
2011 uznesením č. ................ a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli mesta.

JUDr. Katarína Macháčková v.r.
primátorka mesta

Návrh doplnku VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.05.2011
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