Na základe § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších
predpisov vyvesené dňa 14.09.2010 a zvesené dňa 18.10.2010

Mesto Čadca
vydáva na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
v súlade s § 3 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 v znení
neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Čadca
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v Meste Čadca
č.116/2010
OBSAH
PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Čadca, stanovuje podmienky pri
zriaďovaní a povoľovaní trhových miest a oprávnenia dozoru pri kontrole dodržiavania tohto
VZN.
§2
Základné pojmy
1. Trhovým miestom sa rozumie trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné
priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. Za trhové miesto sa tiež
považuje priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá je jej vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj.
2. Trhoviskom sa rozumie nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
3. Tržnicou sa rozumie kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach.

4. Príležitostným trhom sa rozumie 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 fyzickými osobami medzi sebou.
5. Ambulantným predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na
verejnom priestranstve pred prevádzkárňou ( nie také zariadenie, na ktorého zriadenie je
potrebné stavebné povolenie).
6. Stánkom s trvalým stanovišťom sa rozumie stánok s celoročnou alebo sezónnou
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 správcu trhoviska.
DRUHÁ ČASŤ
§3
Trhové miesta
1. Trhové miesta v meste Čadca sa určujú nasledovné:
a) Trhovisko Čadca - Palárikova ul. parc. CKN 587/2 ( pri fontáne)
b) Trhovisko Čadca – Palárikova ul., parc. CKN 1707,1708,1706/1 ( pri PZ SR )
c) Trhovisko Čadca – ul. A. Hlinku ( bývalá ZŠ )
d) Trhovisko Čadca - Palárikova ul. ( dvor hotela Tatra)
e) Príležitostné trhy – Palárikova ulica
„
- Matičné námestie
„
- ul. Športovcov
„
- Dom kultúry
- TESCO STORES a.s.
f) Ambulantný predaj – Dom kultúry – Matičné námestie
- ZNS Družba – nám. Slobody
- Palárikova ulica
2. Ďalšie trhové miesta môžu byť zriadené len na základe povolenia, ktoré vydáva Mesto
Čadca na základe žiadostí fyzických a právnických osôb.
Žiadosť o zriadenie trhového miesta musí obsahovať živnostenské oprávnenie na správu
trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu a adekvátne rozhodnutie vydané v zmysle
stavebného zákona ( v prípade zriaďovania trhoviska, tržnice, príležitostného trhu), list
vlastníctva, katastrálnu mapu s presným vymedzením hraníc trhového miesta, stanovisko
vlastníka priestranstva alebo nebytového priestoru, stanovisko Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.

3. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta sa prihliada na ochranu verejného poriadku,
verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovanie služieb
a na účelnosť akcií vo verejnom záujme.

§4
Správa trhového miesta
1. Správcom trhového miesta je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom
nehnuteľnosti, na ktorej sa prevádzkuje trhové miesto, alebo fyzická alebo právnická osoba,
vykonávajúca správu trhového miesta na zmluvnom základe, alebo z poverenia vlastníka
tejto nehnuteľnosti.
2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva Mesto Čadca. Ak je trhovým
miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická alebo
právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj, (§ 2 odst. 2
zák. č. 178/98 Z.z v znení nesk.predpisov) za správcu trhového miesta sa považuje ich
prenajímateľ.

TRETIA ČASŤ
§5
Sortiment a druh predávaných výrobkov
1. Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
d) tabak a tabakové výrobky
e) 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, exempláre voľne žijúcich 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, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
k) výsekové mäso drobných zvierat, zveriny, mäsové výrobky.
Zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia. Tieto nesmú trvať viac ako 3
mesiace.

2. Na trhových miestach sa môže predávať:
a) ovocie a zelenina
b) huby čerstvé, ich predajca musí mať Osvedčenie o osobitnej spôsobilosti na predaj
c) balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale, za podmienok, stanovených
orgánom potravinárskeho dozoru
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
e) balená zmrzlina
f) nebalená zmrzlina pri splnení podmienok § 83-93 výnosu Min. pôdohosp. SR a Min.
zdrav. SR č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá – tretia hlava druhej
časti Potravinového kódexu SR
g) kvetiny
h) včelie produkty
ch) knihy, denná a periodická tlač
i) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
j) žreby
k) spotrebný tovar, výlučne v stánkoch s trvalým stanovišťom – v prípade predaja
rizikových poživatín osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
epidemiologicky závažných činností, vydané ŠOH v prípade predaja ľahko kaziacich
rizikových poživatín.
l) ostatný tovar určený v Trhovom poriadku schválený príslušnými orgánmi
potravinového dozoru.
3. Obmedzenia predaja výrobkov na trhových miestach:
1. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetiky, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len
v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na
príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom.
2. Obmedzenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie, spojené
s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.

§6
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby
Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať
služby:
1) fyzické osoby a právnické osoby, oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov /
§-2 ods. 2 obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov/
2) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny
3) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou

§7
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie (§-30 ods. 1-5 zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov, zák. č. 250/2007 Z .z. o ochrane spotrebiteľa
v znení neskorších predpisov)
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu (zák. SNR č. 511/92 Zb. o správe daní
a poplatkov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej
registračnej pokladne v znení nesk. predpisov )
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovanie služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou (§-15 zák. č. 18/1996 Z.
z. o cenách, zák. č. 250/2007 Z. z. o verejnom zdravotníctve v znení neskorších predpisov)
f) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov, okrem osôb uvedených v
§-10, písm. b a c zák. č. 178/98 Z.z..
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný správcovi trhoviska, trhového miesta
s ambulantným predajom a orgánu dozoru predložiť:
a)doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia, doklad o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie alebo predajnú plochu
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb
d) pri predaji húb doklad o ich znalosti
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí, podľa osobitného predpisu
/ zák. NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení nesk.predpisov/
f) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi občanmi medzi sebou
g) autorizovanú inšpekčnú knihu (zákon NR SR č. 178/98 Z.z. v znení nesk.predpisov)

§8
Trhové poriadky
1. Trhový poriadok je povinný vypracovať v zmysle §-5 ods. 1 zák. č. 178/98 Z. z. v znení
nesk. predpisov každý správca trhoviska, tržnice a príležitostného trhu. Tento obec schváli
Všeobecne záväzným nariadením. Trhový poriadok je povinný správca trhoviska zverejniť na
viditeľnom mieste.
2. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
3. Správca trhoviska, tržnice a príležitostného trhu je povinný dodržiavať čistotu a poriadok
na trhových miestach.
§9
Všeobecné ustanovenia
1. Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Čadca o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Čadca sú trhové
poriadky správcov trhových miest.
2. Každé trhovisko – tržnica musí mať zabezpečený kontajner pre biologický odpad. Tento
vyvážať v zmysle zák. NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
3. Pre jednotlivé predajné akcie je usporiadateľ povinný vyžiadať si v zmysle zák. NR SR č.
126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
nesk.predpisov súhlasné rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva k usporiadanej akcii.
§10
Orgány dozoru a sankcie
Kontrolu dodržiavania zák. č. 178/1998 Z.z. v znení nesk.predpisov a podmienok na
trhových miestach vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Mesto Čadca
/ďalej len orgány dozoru/
Orgány dozoru môžu uložiť pokutu v zmysle §-12, odst. 2 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z.
v znení nesk. predpisov.

§11
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
Čadca dňa 01. októbra 2010 pod č. 139/2010

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 18.10.2010.

Bc.Ing. Jozef Vražel
primátor mesta

