
Na základe § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov vyvesené dňa 12.06.2013   a zvesené dňa 12.07.2013.
                                                        

                                                                   
        
Mesto Čadca na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa   §-6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. d) a i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 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 (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z.z.)   v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie
o Trhovom  poriadku Trhoviska II na  parc. č. 1275/11,vlastník 

 Peter Tomek TODAKO, Palárikova 176, Čadca.

č. 140/2013

1.   Toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bol vydaný  Trhový  poriadok Trhoviska II na 
parc. č. 1275/11, vlastník Peter Tomek TODAKO, Palárikova 176, Čadca bolo schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva Čadca dňa 27. júna 2013  pod č. 46/2013.  

2.    Trhový poriadok tvorí prílohu tohto VZN.

4.   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  12. júla  2013.

                                                                                                 Ing. Milan Gura
                                                                                                  primátor mesta

      



TRHOVÝ PORIADOK

Toto nariadenie určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom m~este-
trhovisku pri objekte TODAKO, na pozemku CKN 1275/11 v La s t.rrj ka Pet e r
TOMEK - TODAKO, pa1árikova 1761, Čadca.

Článo" I

Správca trhoviska Peter Tomek -- TODt-\KO
Určenie trhoviska Trhovisko sa nachádza medzi reštauraciou Frojak a budovou Peter Tomek -
TODAKO

Článok II

Oprávnenie na predaj
1 Na trhovisku môže predávať na základe povolenia mesto Čadca
a) fyzické a právnické osoby oprávnené podnikať na základe živnostenského oprávnenia v zmysle
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikani v znení neskoršich právnych predpisov za
podmienok určených v živnostenskom liste
b) osoby zapísané v obchodnom registri.
c) fyzické osoby vykonávajúce poľnohospodársku výrobu na základe osvedčenia v zmysle
§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších
právnych predpisov,
d) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej alebo chovatel'skej činnosn
alebo lesné plody.

Článok III
Predajná doba
Predajná doba na trhovisku Je správcom trhoviska stanovená nasledovne:
a) letné obdobie, tj od 14 do 31.10 bežného roka:
pondelok až piatok 6,00 - 18.00 hod.
sobota 6,00 - 14,00 hod
b) zimné obdobie, tj. od 1.11 do 31.3. bežného roka
pondelok až piatok 7,00 - 17,00 hod.
sobota 7,00 - 14,00 hod.

Článok IV.

Druhy predávaných výrobkov
í Na trhovisku možno predávať tieto druhy výrobkov
a) ovocie a zeleninu pri splnení hygienických požiadaviek a zákona č. 152/1995 Z z. o potravinách
v znení neskorších právnych predpisov ( vyšetrenie prípustnosti dusičnanov u nitrofilnej zeleniny)
b) zeleninárske a kvetinové priesady a ostatné polnohospodárske výrobky ktoré nie sú určené na
výživu rudi
c) rezané kvety a ozdobné kytice
d) vianočné stromčeky, chvoje, šišky čečinu a výrobky z nich.
e) sezónne, ozdobné a úžitkové predmety ( na vianočné. velkonočné sviatky a pod.),
f) lesné plodiny,
g) med - musí byť zdravotne nezávadný, plnený do hygienicky vyhovujúcich obalov a doložený
platný veterinárnym osvedčením, príp. Dodacím listom právnickej alebo fyzickej osoby, ktora má
oprávnenie na výrobu Na obale musí byť uvedený výrobca, názov medu, hmotnosť, dátum
plnenia, doba použitel'nosti,
h) liečivé rastliny a výťažky z nich, spracované a označené ako liečivá a čajové zmesi z bylin.
i) mlieko a mliečlie výrobky,
j) mäsové výrobky a výrobky z domácich zakáľaóiek.
k) cukrárenské výrobky,



l) spotrebné výrobky textilné výrobky. odevné výrobky obuv. výrobky spotrebnej elektronikv
drobný tovar, papierenské výrobky kozmetika. drogériový tovar, športové potreby a hračky'
2 Na trhovisku Je zakázané predávať všetky produkty a pozivatiny ktore nie sú uvedené v odseku
1 Tohto článku.
Na trhovisku je zakázané predávať:
aj lieh. destiláty spotrebiteľské balené a!koholické nápoje.
b) tabak a tabakové výrobky,
c) rastliny a živočíchy druhov, chránených podla zákona o štátnej ochrane prírody ako
i nebezpečné živočíchy,
o) tlač a Iný tovar, ktoré ohrozujú mravnosť zákona SNR Č. 445/1990 Zb ..
ej lieky, jedy. omamné a psychotropné látky a iné špecifické výrobky. ktorých predaj je viazanv na
osobitné povolenie '
il zbrane. strelivo. výbušniny a všetky druhy zábavnej pyrotechniky,
gi tovar nekvalitný. Ohrozujúc: zdravie spotrebitelov a tovar u ktorého sa nepreukáže legálny
spôsob nadobudnutia
h) živé zvieratá.
i) automobily. motocykle. ich súčiastky a prislušenstvo.
j) vajcia vodnej hydiny.
k) výrobky z vajec
l) mäso jatočného hovädzieho dobytka, ošípaných. teliat. oviec. kôz a vnútorností každého druhu,
m) lahódkarské výrobky, výrobky studenej kuchyne,
n) p) pekárenské výrobky
o) mast
p) ostatné potravinárske výrobky i balené.
r) jatočný dobytok, jatočné ošípané, tel'ce a zverinu.
s) osivá. sadivá a korenáče chmeľu. ktoré môžu uvádzat do obehu len fyzické a právnické osoby
s osobitným poverením a arestom
ti snežienku Jarnú a to i jej nadzemné a podzemné časti
u) omamné a rádioaktívne látky.

Článok V

Kvalita predávaného tovaru a jeho kontrola
1 Tovar ponúkaný na predaj musi splňat' ustanovenia zákona Č. 152/1995 Z z. o potravinách
v zneni neskorších právnych predpisov, musí byť bezchybný musí mať predpísanú alebo
schválenú akosť, pokial' je záväzne ustanovená alebo pokia! to vyplýva z osobitných predpisov
Ovocie, zelenina a zemiaky musia byť oóistene zbavená hliny. zväonutvch častí a musí byť
akostne roztriedené.
2. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru
na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu potvrdenie
o odobratí vzorky v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej hodnotu

Článok VI.

Podmienky predaja
1. Podmienkou predaja na trhovisku je uzatvorenie vzájomnej zmluvy so správcom trhoviska na
nájom predainého stola vrátane úhrady nájomného. pričom podmienky nájmu sú bližšie upravené
v nájomnej zmluve. Pri krátkodobom - dennom nájme predajného stola je podmienkou predaja
zaplatenie denného nájomného za nájom predajného stola správcovi trhoviska. Krátkodobým
nájmom sa rozumie nájom predajného stola na 1 deň.
2 Ponúkať tovar na predaj sa môže iba na predajných stoloch určených správcom trhoviska.
3. Predmetom ponuky nesmie byť tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar,
u ktorého M nepreukáže legálny spôsob jeho nadobudnutie



Článok VII.

Povinnosti predávajúceho
1. Pre d á vaj ú c i je p o vin n ý:
a) dodržiavať ustanovenia tohto poriadku, zákon Č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach a VZN mesta Čadca o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Čadca,
b) dodržiavať podmienky predaja v zmysle zákona Č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení
neskorších právnych predpisov,
c) predávať len na predajnom mieste určenom správcom trhoviska,
d) označiť predajný stôl obchodným menom a sídlom, resp. miestom podnikania a menom
pracovníka zodpovedného za predaj a v prípade, že predávajúci je fyzická osoba - nepodnikatel',
menom a adresou tejto osoby,
e) dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy,
f) tovar viditel'ne označiť cenovkami, zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi (zákon č.
18/1996 Z. z. o cenách) a ceny správne účtovať,
g) udávať o predávanom tovare len pravdivé údaje,
h) riadne informovať spotrebitel'a a vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu
výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami (zákon
Č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov),
i) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebitel'ovi
prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
j) zabezpečiť podmienky na predaj zdravotne nezávadného tovaru,
k) vylúčiť z predaja požívatiny zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené alebo
zjavne znehodnotené, nepredávať tovar po uplynutí doby spotreby a neponúkať ani nepredávať
nebezpečné výrobky v zmysle zákona Č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebitel'a v znení neskorších
právnych predpisov,
l) udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho skončení v čistote a poriadku,
v prevádzkyschopnom stave,
m) mať čistý odeva dbať na osobnú hygienu, hlavne čistotu rúk a hygienu predaja,
n) na predaj nebalených požívatín zabezpečiť dostatočné množstvo čistého a vhodného obalového
materiálu na ich balenie,
o) predaj potravín realizovať len v súlade s kladným stanoviskom štátneho okresného hygienika,
p) mať doklady o nadobudnutí predávaných výrobkov,
r) mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologických závažných činnosti
v zmysle vyhlášky MZ SR Č. 79/1997 Z. z. o opatreniach prenosných ochoreniam,
s) používať na trhovisku pri predaji tovaru elektronickú registračnú pokladnicu podľa vyhlášky MF
SR Č. 55/1994 Z.Z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou
v znení neskorších právnych predpisov,
t) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podl'a osobitných predpisov s výnimkou osôb uvedených v §
10, písm. b) zákona Č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach,
u) oznámiť deň vopred správcovi trhoviska neobsadenie predajného stola.
2. Pre d á vaj ú c i je ď a I ej p o vin n ý:
a) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja
tovaru a poriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu,
b) na požiadanie kontrolného orgánu alebo správcu trhoviska predložiť platné doklady podl'a
charakteru predaja:
- občiansky preukaz,
- doklad o oprávnení na výkon podnikania,
- pracovnú zmluvu ak je predaj vykonávaný na základe pracovného pomeru,
- potvrdenie o zaplatení nájomného za nájom predajného stola pri dennom nájme predajného stola
a nájomnú zmluvu a potvrdenie o zaplatení nájomného pri užívaní predajného stola na základe
nájomnej zmluvy,
• doklad o nadobudnutí a pôvode tovaru,
- zdravotný preukaz a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných
činností v zmysle vyhlášky Č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosných
ochoreniam pri predaji potravinárskeho tovaru,



- doklady veterinárnych orgánov, príp. štátnej skúšobne,
- autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou osôb uvedených v § 10, písm. b) zákona Č. 178/1998
Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
3. Predaj môžu kontrolovať:
a) pracovníci mestskej polície,
b) príslušné orgány štátnej správy.
4. Predávajúcemu sa zakazuje:
a) v predajných stánkoch uskladňovať a prechovávať predmety, ktoré bezprostredne nesúvisia
s predajom,
b) fajčiť a ukladať peniaze spolu s požívatinami,
c) umožňovať v priestore predajného stánku pobyt nepovoleným osobám a domácim zvieratám.

Článok VIII.

Povinnosti a práva správcu trhoviska
Správca trhoviska prostredníctvom ním poverených pracovníkov:
1. Zabezpečuje dozor nad prevádzkou trhoviska a kontroluje dodržiavanie tohto trhového poriadku.
2. Pokia!' nájomca predajného stola do 8.00 hod. neobsadí predajný stôl a neoznámi správcovi
neskoršie začatie predaja, správca je oprávnený prideliť tento stôl v tento deň inému
predávajúcemu.
3. Spolupracuje s kontroinými orgánmi pri výkone ich kontrolnej činnosti.
4. Pridel'uje predávajúcemu miesto na predaj za stanovené denné nájomné.
5. Kontroluje dodržiavanie podmienok predaja.
6. Dbá, aby stoly bolí označené v zmysle ustanovenia článku 7 ods. 1, písm. d) trhového poriadku.
7. Zabezpečuje čistenie trhoviska.
8. Obhospodaruje zariadenie trhoviska.
9. Na dodržiavanie poriadku predaja, ale aj ostatných platných zákonov a nariadení prizýva
mestskú políciu, ak nemôže nápravu dosiahnuť správcom poverený pracovník vlastnými silami.
10 Zabezpečuje podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu.
11. Kontroluje zdravotné preukazy a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
epidemiologicky závažných činnosti osôb, ktoré predávajú potraviny v zmysle vyhlášky Č. 79/1997
Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam.
12. Sleduje dódr~iavanie hygienických predpisov.
Správca trhoviska je povinný pre činnosť týchto zariadení zabezpečiť:
a) spevnený a ľahko čistitel'ný povrch priestorov určených na predaj,
b) sociálne zariadenie pre predávajúcich a kupujúcich (nachádza sa v objekte TODAKO).

Článok IX.

Orgány dozoru a sankcie
Orgány dozoru, ich kompetencie a sankcie za porušenie zákona Č. 178/1998 Z. z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach sú upravené v § 12 zákona č.
178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.

Článok Xl.

Spoločné ustanovenia
1. Predaj na trhovisku a činnosť trhoviska riadi správca trhoviska prostredníctvom ním poverených
pracovníkov.
2. Tento trhový poriadok je záväzný pre všetkých predávajúcich na trhovisku. Správca trhoviska je
povinný uverejniť tento trhový poriadok na viditeľnom mieste .
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