
Strana | 1  

 

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Byt ča 
VZN č.3/2014 

 
TRHOVÝ PORIADOK NA TRHOVOM MIESTE 

„Mestská tržnica Byt ča“  
 
 

ktorým sa ur čujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služi eb na trhovom 

mieste na Hlinkovej ulici v Byt či, v priestoroch nádvoria domu so súp. č. 

1437/A 

 

Trhový poriadok  je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 178/1998 Z.z. 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služi eb na trhových miestach 

a ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia Mest a Byt ča č. 1/2001 zo d ňa 

9.2.2001 o podmienkach predaja výrobkov a poskytova nia služieb na trhových 

miestach a jeho ú čelom je úprava podmienok predaja výrobkov a poskyto vanie 

služieb na tržnici pod názvom „Mestská tržnica Byt ča“. 

 

  

A/ Správcom tržnice  je vlastník pozemkov, na ktorých má tržnica stá ť, a to 

Mária Justrová, nar. 29.7.1949, bytom: Thurzová 963 /4, 014 01 Byt ča. 

 

B/ Trhové miesto : pozemok – parcela registra „C“ č. 62/3, zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 48 m², pozemok – parcela registr a „C“ č. 62/2, zastavané 

plochy a nádvoria, o výmere 34m², pozemok – parcela  registra „C“ č. 60/2, 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 123m² - t.j. nádvorie domu so súp. č. 

1437/A na Hlinkovej ulici v Byt či 

 

C/ Trhové dni:  pondelok až sobota 

 

D/ Prevádzkový čas:  od 06:00 hod. do 18:00 hod. pondelok – piatok 

od 06:00 hod. do 16:00 hod. sobota 

 

E/ Predajný čas:   od 08:00 hod. do 17:00 hod. od 1.10. do 31.3. 

od 07:00 hod. do 17:00 hod. od 1.4. do 30.9. 

od 07:00 hod. do 15:00 hod. sobota 

 

Vo výnimo čných prípadoch a po schválení Mestom Byt ča je možné upravi ť 

prevádzkový a predajný čas aj nad rámec uvedených hodín a v iné dni. 
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F/ Osoby oprávnené predáva ť výrobky a poskytova ť služby: 

 

a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na pod nikanie pod ľa osobitných 

predpisov, 

b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živo číšne výrobky z vlastnej 

pestovate ľskej alebo chovate ľskej činnosti alebo lesné plodiny, 

c/ fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobk y v primeranom množstve 

medzi sebou, 

d/ predáva ť výrobky môžu za rovnakých podmienok ako osoby uved ené pod bodom 

b/ a c/ aj ob čania iných členských štátov Európskej únie. 

 

G/ Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a po skytovanie služieb 

vykonáva ť: 

 

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na tržnici s a vykonáva v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach a o zme ne a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnosten ský zákon) v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami Všeobecne závä zného nariadenia Mesta 

Byt ča č. 1/2001 zo d ňa 9.2.2001 o podmienkach predaja výrobkov a poskyto vania 

služieb na trhových miestach a musí vyhovova ť všeobecným, technickým, 

hygienickým a prevádzkovým podmienkam pod ľa osobitných právnych predpisov 

(napr. zákon o ochrane spotrebite ľa, zákon o potravinách, zákon o ochrane 

zdravia ľudí, zákon o certifikácií výrobkov). 

Na tržnici je povolené predáva ť : 

a/ ovocie a zeleninu,  

b/ kvasenú kapustu a inú kvasenú zeleninu; pri vlas tnej výrobe sa predávajúci 

preukáže dokladom potravinového dozoru,  

c/ sušené ovocie, orechy, mandle, spracované a bale né oprávnenými výrobcami, 

d/ huby čerstvé, ich predajca musí ma ť „Osved čenie o osobitnej spôsobilosti 

na predaj“, 

e/ slepa čie vajcia za podmienok stanovených orgánom potravin ového dozoru, 

f/ balený potravinársky tovar v spotrebite ľskom obale za podmienok 

stanovených orgánom potravinárskeho dozoru, 

g/ kvety, 

h/ v čelie produkty; pri vlastnej výrobe sa predávajúci p reukáže dokladom 

veterinárnej správy, 

i/ knihy, dennú a periodickú tla č, 

j/ drobné umelecké predmety a drobné remeselné výro bky, sklo, porcelán, 

keramika, 

k/ žreby, 

l/ spotrebný tovar v stánkoch s trvalým stanoviš ťom na trhoviskách, 
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m/ mlieko, mlie čne a cukrárenské výrobky, 

n/ jadierka a pukance, 

o/ vlastný použitý tovar v primeranom množstve (tex tilné výrobky, odevy, 

športové potreby a spotrebný tovar). 

  

Na tržnici je zakázané predáva ť : 

a/ zbrane a strelivo, 

b/ výbušniny a pyrotechnické výrobky, 

c/ tla č a iné veci, ktoré ohrozujú mravnos ť, 

d/ tabak a tabakové výrobky, 

e/ lieh, destiláty a spotrebite ľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa 

nevz ťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitos tných trhoch, kedy so 

súhlasom mesta možno ich predaj povoli ť,   

f/ jedy, omamné a psychotropné látky, 

g/ lieky, 

h/ automobily, motocykle, ich sú čiastky a príslušenstvo, 

i/ chránené druhy živo číchov a nebezpe čné živo číchy, 

j/ živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb , zákaz sa nevz ťahuje na 

propaga čné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a 

združeniami chovate ľov, 

k) chránené rastliny,exempláre rastlín a invázne dr uhy rastlín. 

k/ výsekové mäso, mäso drobných zvierat, zveriny a mäsové výrobky.  

  

Na tržnici je zakázané  : 

a/ prevádzkova ť a zú čast ňova ť sa hazardných hier, 

b/ manipulova ť so stolmi a ďalšími predajnými miestami bez vedomia správcu, 

c/ realizova ť predaj bez zaplatenia nájomného, 

d/ predáva ť zakázaný tovar, 

e/ vchádza ť na plochu tržnice s motorovými vozidlami a motocyk lami. 

 

Predávajúci na trhovom mieste je povinný  : 

a/ ozna či ť svoje predajné zariadenie pod ľa osobitných predpisov, 

b/ dodržiava ť trhový poriadok tržnice, 

c/ používa ť elektronickú registra čnú pokladnicu pod ľa osobitných predpisov, 

d/ udržiava ť miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po 

skon čení predaja zanecha ť predajné miesto čisté a upratané, 

e/ zrete ľne ozna či ť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 

f/ vykonáva ť pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umož ňujúcim 

spotrebite ľovi kontrolu správnosti váženia, 

g/ predloži ť správcovi tržnice a orgánu dozoru doklad o oprávne ní na 

podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytov anie služieb na trhovom 

mieste a preukaz totožnosti, povolenie na užívanie predajného zariadenia a 
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doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie  alebo predajnú plochu, 

zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na o chranu zdravia, ak to 

vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaný ch služieb, pri predaji 

húb doklad o ich znalosti, pri predaji lesných plod ín doklad o ich 

nadobudnutí pod ľa osobitného predpisu, doklad o nadobudnutí tovaru;  doklad sa 

nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výr obkov medzi fyzickými 

osobami v primeranom množstve, doklad o nadobudnutí  predávaného tovaru, ak 

orgány dozoru nadobudnú podozrenie, že predávané vý robky pochádzajú z inej 

ako vlastnej drobnej pestovate ľskej alebo chovate ľskej činnosti, alebo doklad 

o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín . 

 

Spotrebitelia - záujemcovia o kúpu výrobkov, tovaro v a poskytovanie služieb 

sú povinní a oprávnení  : 

a/ dodržiava ť trhový poriadok, 

b/ dodržiava ť pokyny správcu tržnice,  

c/ dodržiava ť čistotu, 

d/ neruši ť verejný poriadok, 

e/ prevzia ť si doklad o kúpe (zaplatení tovaru), ktorý je potr ebný pri 

reklamácii tovaru. 

  

Cena pri predaji (výmene) tovarov a poskytovaní slu žieb sa dojednáva dohodou 

medzi predávajúcim a kupujúcim, v súlade so zákonom  č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov.  

  

H/ Správca tržnice je povinný a oprávnený : 

 

Správca tržnice je povinný zabezpe či ť dodržiavanie trhového poriadku a 

ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytov aní služieb. 

Správca tržnice kontroluje u predávajúceho: 

a/ oprávnenie na podnikanie v danej oblasti pod ľa osobitných predpisov a 

povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb  na tržnici, 

b/ doklad o nadobudnutí tovaru, 

c/ používanie elektronickej registra čnej pokladnice pod ľa osobitných 

predpisov, 

d/ udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty po čas predaja výrobkov a 

poskytovania služieb a po ich skon čení, 

e/ dodržiavanie trhového poriadku, 

f/ primeranos ť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a 

iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou; primeranos ť 

množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca  tržnice individuálne s 

prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrob kov, 
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g/pri predaji húb osved čenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpe čuje 

odborníka na kontrolu predaja húb. 

Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tov aru sa nevyžadujú, ak ide 

o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými oso bami medzi sebou v 

primeranom množstve a o predaj rastlinných a živo číšnych výrobkov z vlastnej 

drobnej pestovate ľskej alebo chovate ľskej činnosti alebo lesných plodín 

fyzickými osobami. 

 

Ch/ Spôsob ur čenia nájomného za predajné zariadenie : 

  

Nájom za predajné miesta sa ur čuje dohodou a realizuje sa dvomi spôsobmi : 

a/ uzatvorením krátkodobej (do 30 kalendárnych dní)  alebo dlhodobej (nad 30 

kalendárnych dní) nájomnej zmluvy, 

b/ denným poplatkom. 

Nájom sa bude plati ť na bankový ú čet uvedený správcom. 

 

I/ Pravidlá dodržiavania hygieny a čistoty : 

 

Správca tržnice, predávajúci a spotrebitelia - záuj emcovia o kúpu výrobkov, 

tovarov a poskytovanie služieb sú povinní správa ť sa tak, aby boli 

dodržiavané pravidlá hygieny a čistoty. Predávajúci je povinný udržiava ť 

miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote a po skon čení 

predaja zanecha ť predajné miesto čisté a upratané. Predávajúci je povinný 

dodržiava ť právne normy týkajúce sa ochrany zdravia ľudí a na základe 

uvedeného používa ť nezávadné obaly, čisté ošatenie a ruky, nepredáva ť tovar 

zo zeme, predáva ť o čistené ovocie a zeleninu a podobne. 

  

J/  Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb a ukladanie sankcií  na tržnici vykonáva 

najmä: 

a/ Slovenská obchodná inšpekcia, 

b/ primátor a poverení zamestnanci Mestského úradu Byt ča, 

c/ mestská polícia. 

 

K/  VZN mesta Byt ča č.3/2014 bolo schválené uznesením Mestského 
zastupite ľstva v Byt či č. 36/2014 a nadobúda ú činnos ť d ňa 14.5.2014. 

 

 

 

 

          Miroslav Minár čik 
           primátor mesta 


