Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 94 /2008
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území mesta Rimavská Sobota
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote, podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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,
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č.372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste
Rimavská Sobota.
Čl. 1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „ VZN“) podrobnejšie upravuje
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ako aj
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach v meste Rimavská Sobota (ďalej len „Mesto“).
Čl.2
Základné pojmy
1. Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom,
verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný
predaj,
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené
na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb v prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach,
d) príležitostným trhom 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,
e) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj
na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou,
f) stánkom s dočasným stanovišťom stánok, na ktorého zriadenie sa nevyžaduje
stavebné povolenie podľa osobitného predpisu, predajca ho pred začatím predaja
rozloží a po ukončení predaja zloží,
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g)stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou
prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý
predávajúcemu Mestom alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie
alebo postavený predávajúcim so súhlasom Mesta alebo správcu trhoviska.
2. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkarňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme
na ambulantný predaj.
Čl. 3
Zriadenie trhového miesta
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste vydáva Mesto prostredníctvom Mestského úradu, oddelenia
strategického rozvoja mesta.
2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta Mesto prihliada na ochranu verejného poriadku,
verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb a
na účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom záujme.
3. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku vydáva správca
trhového miesta.
Čl. 4
Trhové miesta
1. Na území mesta sú zriadené tieto trhové miesta:
A) Trhovisko na Ul. B. Bartóka, trvale vyhradené na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb,
B) Príležitostné trhy
1) Dom kultúry, Nám. Š. M. Daxnera č. 1723 (konajú sa spravidla dvakrát mesačne
po dobu najviac troch dní)
2) Areál Amfiteátra na Cukrovarskej ul. 10 (konajú sa spravidla maximálne dvakrát
mesačne po dobu najviac troch dní)
3) Jarmoky a trhy, ktoré sa konajú na Malohontskej ul., Jánošíkovej ul. a na
Hlavnom námestí
a) Jarmok počas Dní mesta v mesiaci máj ( koná sa v piatok a v sobotu)
b) Gemersko-malohontský jarmok v mesiaci september ( koná sa v piatok
a v sobotu)
c) Vianočné trhy v mesiaci december (koná sa dva po sebe nasledujúce dni)
2. Na zriadenie iného trhového miesta sa vyžaduje osobitné povolenie Mesta.
3. Na ambulantný predaj a predaj v prenosných predajných zariadeniach sa vyžaduje osobitné
povolenie Mesta v zmysle článku 7.
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Čl. 5
Správa trhových miest
1. Správu trhových miest vykonáva správca určený v Trhovom poriadku vypracovanom pre
každé trhové miesto.
2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva Mesto prostredníctvom
Mestského úradu, oddelenia strategického rozvoja mesta.
3. Správca trhoviska je povinný
a) vypracovať trhový poriadok a po jeho schválení v mestskom zastupiteľstve je
povinný ho zverejniť na viditeľnom mieste,
b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov
a poskytovaní služieb,
c) vykonávať dozor nad predajom,
d) napomáhať kontrolným orgánom pri výkone dozoru,
e) zabezpečovať udržiavanie poriadku a čistoty pred začatím prevádzky, počas
prevádzky a po ukončení prevádzky.
Čl. 6
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
1. Na trhových miestach môžu predávať
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou.
2. Na trhových miestach sa môžu predávať
a) potravinárske výrobky:
1. ovocie a zelenina
2. zemiaky – musia byť označené akostnou triedou a odrodou,
3. vajcia , s možnosťou ich presvecovania a uskladnenia v chladiarenskom
zariadení,
4. huby na základe „Osvedčenia o základných znalostiach húb“ vydaného
príslušnou skúšobnou komisiou pri regionálnom úrade verejného zdravotníctva
v mieste
bydliska, huby musia byť rozkrojené jedným pozdĺžnym rezom,
5. včelí med – na základe veterinárneho osvedčenia z miesta pôvodu,
6. trhové konzumné ryby,
7. liečivé rastliny na základe osvedčenia o znalosti liečivých rastlín,
8. južné ovocie
b) ostatné výrobky
1. stromčeky,
2. kvetiny,
3. ľudové umelecké a remeselnícke výrobky,
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4. spotrebné výrobky , najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, železiarsky tovar, výrobky spotrebnej elektroniky,
drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a
hračky sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým
stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach.
3. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) výroba kľúčov,
f) čistenie peria,
g) zber prádla a šatstva za účelom čistenia.
4. 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 spotrebiteľský 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.
5. Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb musia byť určené v trhových
poriadkoch vypracovaným správcom trhoviska a schválených mestským zastupiteľstvom
formou všeobecne záväzného nariadenia.
Čl. 7
Ambulantný predaj
1. Spôsob a miesto ambulantného predaja určuje na základe žiadosti Mesto-mestský úrad,
oddelenie strategického rozvoja mesta. K žiadosti predkladá právnická osoba alebo fyzická
osoba doklad o registrácii podnikateľskej činnosti a pri predaji výrobkov potravinárskeho
charakteru vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy – regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.
2. Ambulantne sa môžu predávať
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
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c)
d)
e)
f)
g)

jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
balená zmrzlina,
ovocie a zelenina,
kvetiny,
žreby okamžitých lotérií a žrebovacích vecných lotérií.

3. Ambulantný predaj pri cestách mimo mesta sa zakazuje.
Čl. 8
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť predajné zariadenie svojim menom a priezviskom a adresou
alebo obchodným menom a sídlom firmy, resp. miestom podnikania,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných
predpisov,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po
skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľom kontrolu správnosti váženia.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi
trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru:
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 a doklad o zaplatení
nájomného za
predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení príslušného
trhového poplatku, resp. vstupného na príležitostných trhoch,
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) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve,
Čl. 9
Dozor a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci Mesta
- Mestského úradu a príslušníci Mestskej polície.
2. Mesto , v zastúpení primátorom mesta, ako orgán dozoru, môže v zmysle § 12 ods. 2
zákona č. 178/1998 Z. z. uložiť pokutu do 500 000,- Sk (16 596,96 €)
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá
1. zriadila trhové miesto bez povolenia,
2. porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo mesta,
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3. správcovi trhoviska, ktorý nevypracoval trhový poriadok a nepredložil ho na
schválenie Mestu – mestskému zastupiteľstvu ,
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá
1. predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia,
2. predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú
určené Mestom na predaj,
3. predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s
trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou
jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest.
c) fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, ak orgánom dozoru , ktoré nadobudnú
podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako z vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na ich požiadanie nepredloží doklad
o nadobudnutí predávaného tovaru .
3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
4. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa
osobitných predpisov.
5. Mesto môže zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez
povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje
povinnosti predávajúcich na trhových miestach uvedené v článku 8.
6. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže byť fyzickej osobe uložená bloková
pokuta v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
7. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných
predpisov nie sú týmto VZN dotknuté.
Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MsZ v Rimavskej Sobote
č. 150/2008-MsZ dňa 28. 10. 2008 a nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
č. 44/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území mesta Rimavská Sobota.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

7

PRÍLOHA č. 1 k VZN č. 94 /2008
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na
území mesta Rimavská Sobota.

TRHOVÝ PORIADOK
Trhovisko na Ul. B.Bartóka
Čl. 1
Účel Trhového poriadku
Trhový poriadok určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom
mieste - Trhovisku na Ul. B. Bartóka v Rimavskej Sobote.
Čl. 2
Vymedzenie trhoviska a správcu
1.Trhovisko tvorí zakrytý a nezakrytý priestor ohraničený Ul. B.Bartóka, komunikáciou
a oplotením vlastného objektu smerom k 45 b.j. na Nám. Š.M.Daxnera.
2. Správcom trhoviska je spoločnosť REAL – RENT s.r.o., B. Bartóka 14, Rimavská Sobota,
IČO : 36022241, IČ DPH : SK 2021004348, konateľ Ján Podhradský.
3. Prevádzkovanie trhového miesta na Ul. B. Bartóka v Rimavskej Sobote je vykonávané na
základe kúpnej zmluvy KZ 153/2006.
Čl. 3
Označenie trhoviska
1. Trhovisko je označené na vstupe tabuľou “TRHOVISKO”. Na tabuli verejne prístupnej
a umiestnenej na dobre viditeľnom mieste je zverejnený tento Trhový poriadok.
2. Za zverejnenie Trhového poriadku a jeho udržiavanie v stave spôsobilom na oboznámenie
sa predávajúcimi a kupujúcimi je zodpovedný správca trhoviska.
Čl. 4
Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na trhovisku je povolené predávať:
a/ ryby,
b/ rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby (ovocie, zelenina, orechy, jedlé
strukoviny, mak, zemiaky, zeleninová a kvetinová sadba, priesady), lesné plody, kvasená
kapusta,
c/ živočíšne produkty, ako sú slepačie vajcia (s možnosťou ich presvecovania a musí byť k
dispozícii chladiarenské zariadenie) a včelie produkty (med len zmyslovo bezchybný,
hygienicky získaný a plnený do zdravotne vyhovujúcich obalov). Predávajúci musí mať
doklad veterinárnej správy (veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu,
d/ huby na základe „Osvedčenia o základných znalostiach húb “vydaného príslušnou
skúšobnou komisiou pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v mieste bydliska, huby
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musia byť rozkrojené jedným pozdĺžnym rezom,
e/ liečivé rastliny na základe osvedčenia o znalosti liečivých rastlín,
f/ domáce výrobky z kovu, dreva, kože, prútia, vlny, tŕstia a iných materiálov,
g/ kvety,
h/ južné ovocie,
ch/ ostatné výrobky potravinárskeho a nepotravinárskeho charakteru najmä textilné a odevné
výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, železiarsky tovar, výrobky
spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar,
športové potreby a hračky sa môžu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom.
Predaj je možný len za podmienky dodržania všetkých náležitostí vyplývajúcich zo zákona
č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona
č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 178/1998
Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, zákona
č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších zmien a
doplnkov.
2. Na trhovisku je povolené poskytovať služby:
a) pohostinské služby, rýchle občerstvenie
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) opravy, čistenie a zber šatstva a obuvi
e) výroba kľúčov
f) oprava hodín
Tieto služby sa môžu poskytovať len v stánkoch s trvalým stanovišťom, pri dodržaní
všetkých náležitostí vyplývajúcich zo zákona č. 455/1991 Z. o živnostenskom podnikaní v
znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení
neskorších predpisov, zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach, zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Na trhovisku je zakázané 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 spotrebiteľský 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.
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Čl. 5
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Predajné dni na trhovisku: pondelok – sobota
2. Predajný a prevádzkový čas na trhovisku je stanovený nasledovne:
- v zimnom období od 1.11. do 31.3. : pondelok – piatok 7.00 – 18.00 hod.
sobota
7.00 – 13.00 hod.
- v letnom období od 1.4. do 31.10. : pondelok – piatok 6.00 – 18.00 hod.
sobota
6.00 – 13.00 hod.
Čl. 6
Prenájom predajných zariadení a výška nájomného
1. Predajnú plochu prenajíma pred začiatkom predaja jednotlivým predávajúcim správca
trhoviska.
2. Poplatok za predajnú plochu sa stanovuje dohodou, jeho výška bude upravená v
jednotlivých zmluvách o prenájme.
3. Správca o prenajatí predajnej plochy a o uhradení poplatku vydá jednotlivým predávajúcim
účtovný doklad.
Čl. 7
Osoby oprávnené predávať a poskytovať služby na trhovisku
1. Na trhovisku môžu na základe povolenia mesta predávať:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov 1)
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny v zmysle zákona č. 105/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov a § 2 písm. b) ods. 2 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
v znení neskorších predpisov.
c) fyzické osoby predávajúce medzi sebou v primeranom množstve vlastné použité výrobky,
okrem potravín.
2. Predávať výrobky podľa odseku § 10 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 178/98 Z.z. môžu za
rovnakých podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie.
3. Povolenie fyzickým alebo právnickým osobám na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach na území mesta vydáva primátor Mesta Rimavská Sobota na základe
žiadosti adresovanej na Mestský úrad v Rimavskej Sobote, Svätoplukova ul. č. 9, oddelenie
strategického rozvoja mesta, referát podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb.
Čl. 8
Povinnosti predávajúcich na trhovisku
1. Predávajúci na trhovisku sú povinní :
- dodržiavať ustanovenia zákona č. 178/1998 Z.z. a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa,
- dodržiavať Trhový poriadok trhoviska,
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- predávať tovar len na predajnom mieste určenom správcom,
- predajné zariadenie fyzickej osoby označiť menom a adresou bydliska, predajné zariadenie
právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie musí byť označené jej
obchodným menom a adresou sídla v zmysle Obchodného zákonníka, najmä označiť svoje
predajné zariadenie obchodným menom a sídlom, resp. miestom podnikania,
menom a priezviskom osoby zodpovednej za obchodnú činnosť a prevádzkovú dobu,
- zaplatiť poplatky v zmysle Trhového poriadku pred začatím predaja,
- používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, v iných
prípadoch vydať na požiadanie zákazníka potvrdenie o zaplatení tovaru,
- udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou ,
- viesť autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou osôb uvedených v Čl. 7 ods. 1 písm. b/ a c/
- vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľom
kontrolu správnosti váženia.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánu dozoru:
- doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti,
- povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení príslušného trhového poplatku,
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
- pri predaji húb doklad o ich znalosti,
- doklad o nadobudnutí tovaru ak je podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako
vlastnej výroby, drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o
oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín 2) - doklad sa nevyžaduje, ak ide o
predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve,
- autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou osôb uvedených v Čl. 7 ods. 1 písm. b/ a c/.
Čl. 9
Práva a povinnosti správcu trhoviska
1.Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie Trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, najmä:
- zabezpečuje v priestoroch trhoviska verejný poriadok, podmienky pre bezpečnosť a ochranu
zdravia a požiarnu ochranu,
- prideľuje predávajúcemu miesto na predaj za stanovený poplatok (o čom vydá potvrdenie)
po kontrole osvedčenia na predaj,
- zabezpečuje čistenie a umývanie predajných miest, odstraňovanie závad povrchovej úpravy
trhoviska,
- zabezpečuje dostatok odpadových nádob, ich pravidelné vyprázdňovanie a dezinfekciu,
- umiestni a presne vyznačí na viditeľnom a prístupnom mieste informáciu, kde sa nachádza
správa trhoviska, predajný a prevádzkový čas trhoviska,
- umiestni Trhový poriadok na viditeľnom a dobre prístupnom mieste,
- zabezpečí pre predávajúcich, kupujúcich a kontrolné orgány hygienické a sociálne
zariadenia v blízkosti trhoviska.
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2.Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov 1) a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje pri predaji vlastných použitých
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve)
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov 3)
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po ich skončení,
e) dodržiavanie Trhového poriadku.
3. Správca trhoviska pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a kontrole dodržiavania
ustanovení VZN č. 94/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území mesta Rimavská Sobota a tohto Trhového poriadku spolupracuje
s Mestskou políciou a Mestským úradom, oddelením strategického rozvoja mesta, referátom
podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb. Pri zistení porušenia ustanovení VZN a Trhového
poriadku predkladá písomné záznamy o tejto skutočnosti primátorovi Mesta na ďalšie
konanie.

1) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
- zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
2) Zák. č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov,
§ 2 ods. 2, písm. b) zák. č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
3) Zák. č. 215/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných peňažných orgánov v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
4) § 12 ods. 4 zák. 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.
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PRÍLOHA č. 2 k VZN č. 94/2008
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území mesta Rimavská Sobota

TRHOVÝ PORIADOK
Príležitostný trh - Mestské kultúrne stredisko a Amfiteáter
Čl. 1
Účel trhového poriadku
Trhový poriadok určuje podmienky predaja a poskytovania služieb na trhovom mieste príležitostnom trhu v určených priestoroch vo vstupnej hale na prvom a na druhom podlaží
Mestského kultúrneho strediska na Nám. Š. M. Daxnera č. 1723 v Rimavskej Sobote
a v priestoroch areálu Amfiteátra na Cukrovarskej ul. č. 10 v Rimavskej Sobote.

Čl. 2
Riadenie a prevádzka príležitostného trhu
1/ Správu príležitostného trhu vykonáva Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota.
2/ Predajné dni príležitostného trhu sú spravidla dvakrát mesačne po dobu najviac dvoch dní,
pričom konkrétny trhový deň určí správca príležitostného trhu.
3/ Predajnú plochu prenajíma pred začiatkom predaja jednotlivým predávajúcim správca
príležitostného trhu. Poplatok za predajnú plochu sa stanovuje dohodou, jeho výška bude
upravená v jednotlivých zmluvách o prenájme.
4/ Predajná doba je : - v 1.deň od 8.00 hod. do 18.00 hod.,
prevádzkový čas od 7.00 hod. do 19.00 hod.
- v 2.deň od 8.00 hod. do 17.00 hod.,
prevádzkový čas od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Správca má právo v prípade nepredvídateľných okolností primerane upraviť predajnú dobu.

5/ Počas príležitostného trhu možno predávať :
a/ liečivé rastliny na základe povolenia o znalosti liečivých rastlín,
b/ domáce výrobky z kovu, dreva, kože, prútia, vlny, tŕstia a iných materiálov,
c/ kvety,
d/ južné ovocie,
e/ ostatné výrobky potravinárskeho a nepotravinárskeho charakteru najmä textilné
a odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, železiarsky
tovar, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika,
drogistický tovar, športové potreby a hračky.
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6/ Počas príležitostného trhu v priestoroch areálu Amfiteátra je povolené poskytovať
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie.
7/ Správca príležitostného trhu je povinný zabezpečiť dodržiavanie Trhového poriadku
a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, najmä:
a/ zabezpečuje v priestoroch príležitostného trhu verejný poriadok, podmienky
pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu,
b/ prideľuje miesto na predaj za stanovený poplatok (o čom vydá predávajúcemu
účtovný doklad) po kontrole povolenia na predaj,
c/ zabezpečuje čistenie a umývanie predajných miest, odstraňovanie závad povrchovej
úpravy priestorov príležitostného trhu,
d/ zabezpečuje dostatok odpadových nádob, ich pravidelné vyprázdňovanie
a dezinfekciu,
e/ umiestni a presne vyznačí na viditeľnom a prístupnom mieste informáciu, kde sa
nachádza správa príležitostného trhu, predajný a prevádzkový čas príležitostného trhu,
f/ umiestni Trhový poriadok na viditeľnom a dobre prístupnom mieste,
g/ zabezpečí pre predávajúcich, kupujúcich a kontrolné orgány hygienické a sociálne
zariadenia v blízkosti konania príležitostného trhu.
8/ Správca príležitostného trhu kontroluje u predávajúceho:
a/ oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b/ doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje pri predaji vlastných použitých
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve),
c/ používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
d/ udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich skončení.
9/ Správca príležitostného trhu pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a kontrole
dodržiavania ustanovení VZN č. 94/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území mesta Rimavská Sobota a tohto Trhového poriadku
spolupracuje s Mestskou políciou a Mestským úradom, oddelením strategického rozvoja
mesta, referátom podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb. Pri zistení porušenia ustanovení
VZN a Trhového poriadku predkladá písomné záznamy o tejto skutočnosti primátorovi Mesta
na ďalšie konanie.
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PRÍLOHA č. 3 k VZN č. 94/2008
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území mesta Rimavská Sobota

TRHOVÝ PORIADOK
Príležitostné trhy Mesta Rimavská Sobota
Čl. 1
Vymedzenie príležitostných trhov a správcu

1. Trhový poriadok upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na pravidelne sa
opakujúcich príležitostných trhoch a jarmokoch, organizátorom ktorých je Mesto Rimavská
Sobota (ďalej len „Mesto“) a ktoré sa konajú na Malohontskej ul., Jánošíkovej ul. a na
Hlavnom námestí.
Sú to :
a) Jarmok počas Dní mesta v mesiaci máj ( koná sa v piatok a v sobotu)
b) Gemersko-malohontský jarmok v mesiaci september ( koná sa v piatok a v sobotu)
c) Vianočné trhy v mesiaci december (koná sa dva po sebe nasledujúce dni)
2. Termín a miesto konania príležitostných trhov určí primátor mesta.
3. Správcom príležitostných trhov je Mesto v zastúpení primátorom mesta.
4. Mesto môže zveriť správu príležitostných trhov právnickej osobe, ktorej je zriaďovateľom
a ktorá má živnostenské oprávnenie na správu príležitostného trhu.
Čl. 2
Označenie príležitostných trhov
1. Trhové miesto bude aktuálne označené informáciou o konaní príležitostného trhu:
„Príležitostný trh“ (Jarmok počas Dní mesta, Gemersko-malohontský jarmok, Vianočné
trhy). Na dobre viditeľnom a verejne prístupnom mieste bude zverejnený tento Trhový
poriadok.
2. Za zverejnenie Trhového poriadku a jeho udržiavanie v stave spôsobilom za účelom
oboznámenia predávajúcich a kupujúcich je zodpovedný správca príležitostných trhov.
Čl. 3
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na príležitostných trhoch je povolené predávať:
a) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
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elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky
b) ovocie, zeleninu
c) výrobky živočíšneho a rastlinného pôvodu za podmienky vydania osvedčenia spôsobilosti
na ich výrobu a predaj a povolenia príslušného orgánu štátnej správy
d) kvety
e) lesné plodiny
f) liečivé rastliny na základe osvedčenia o znalosti liečivých rastlín,
g) ľudové a umelecké výrobky
h) cukrovinky, oblátky, medovníky, nealkoholické nápoje
2.Na príležitostných trhoch je povolené poskytovať nasledovné služby:
a) pohostinské, reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) oprava a čistenie obuvi
e) kľúčové služby
f) zábavné služby (kolotoče, strelnice, cirkusy a pod.)

3. Predaj a poskytovanie služieb je možné len za podmienky dodržania všetkých náležitostí
vyplývajúcich zo zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach, zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v
znení neskorších zmien a doplnkov.
4. Na príležitostných trhoch je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
d) tabak a tabakové výrobky mimo pohostinských, reštauračných služieb a rýchleho
občerstvenia
e) jedy, omamné a psychotropné látky
f) lieky
g) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
h) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy
i) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb s tým, že zákaz sa nevzťahuje na
propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami
chovateľov
j) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
k) akékoľvek výrobky, ktoré trhový poriadok nepovoľuje
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Čl. 4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Príležitostný trh sa môže konať len jedenkrát v mesiaci s dĺžkou trvania najviac 2 dni.
2. Predajné dni príležitostného trhu sú pondelok – sobota, pričom konkrétne trhové dni určí
správca príležitostného trhu.
Predajná doba je v 1.deň - od 8.00 hod. do 18.00 hod., občerstvenie do 22.00 hod.,
prevádzkový čas od 7.00 hod. do 23.00 hod.
Predajná doba je v 2.deň - od 8.00 hod. do 17.00 hod., občerstvenie do 18.00 hod.,
prevádzkový čas od 7.00 hod. do 19.00 hod.
3. Mesto má právo v prípade nepredvídateľných okolností primerane upraviť predajnú dobu.
Čl.5
Prenájom predajnej plochy a výška nájomného
1. Predajnú plochu (príp. predajné zariadenia - stoly, stánky) prenajíma správca
príležitostných trhov pred začiatkom predaja jednotlivým predávajúcim.
2. Správca príležitostných trhov o prenajatí predajnej plochy (príp. predajného zariadenia)
a o uhradení nájomného, vydá jednotlivým predávajúcim účtovný doklad.
3. V zmysle VZN č.87/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sú poplatky stanovené nasledovne:
za predajné stánky Sk 120,-/m2/deň (3,98€) /obuv, textil, hračky, cukrovinky,
rozličný
tovar/
/miesta po dĺžke sú 2m, 3m, 5m, po šírke sa počíta 2 m/
za motorové vozidlo pristavené pri stánku Sk 100,-/auto/deň (3,32€)
za predaj ľudovoumeleckých predmetov Sk 60,-/m2/deň (1,99€)
predaj ľudovoumeleckých predmetov vlastnej výroby s predvádzaním výroby priamo
na mieste predaja - bez poplatku
predajné miesta na občerstvenie - poplatok predstavuje 2.640 Sk (87,63€) za jedno
miesto- parkovací box o rozmeroch cca 2,4 x 5 m
prípojka elektrickej energie - 150 Sk/deň(4,98€)
likvidácia odpadu 50 Sk celkom (1,66€)
Čl. 6
Osoby oprávnené predávať a poskytovať služby na príležitostných trhoch
1. Na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia Mesta predávať:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov1/
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny.
2.Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) môžu za rovnakých podmienok i občania
iných členských štátov Európskej únie.
3.Povolenie fyzickým alebo právnickým osobám na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach na území mesta vydáva primátor Mesta Rimavská Sobota,
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na základe žiadosti adresovanej na Mestský úrad v Rimavskej Sobote, oddelenie
strategického rozvoja mesta, referát podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb.

Čl. 7
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
Predávajúci na príležitostných trhoch sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 178/1998
Z.z., zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, najmä :
a) dodržiavať Trhový poriadok príležitostných trhov,
b) predávať tovar len na predajnom mieste a v priestore určenom správcom,
c) zaplatiť poplatky v zmysle trhového poriadku pred začatím predaja,
d) predajné zariadenie fyzickej osoby označiť menom a adresou bydliska, predajné zariadenie
právnickej osoby označiť jej obchodným menom a adresou sídla v zmysle Obchodného
zákonníka. Okrem toho je predávajúci povinný na viditeľnom mieste umiestniť potvrdenie
o zaplatení poplatku za záber priestranstva a povolenie na predaj resp. poskytovanie služieb,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou. Pri označovaní cien je
nutné postupovať tiež v zmysle zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro (generálny
zákon) a vykonávacích predpisov ku generálnemu zákonu,
f) udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho ukončení v čistote a poriadku.
Predávajúci nesmie svojím počínaním ani iným spôsobom počas predaja negatívne
ovplyvňovať svoje okolie,
g) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, v iných
prípadoch vydať na požiadanie zákazníka potvrdenie o zaplatení tovaru,
h) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok
predaja a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu,
i) mať k dispozícii autorizovanú inšpekčnú knihu (predávajúci na základe živnostenského
oprávnenia),
j) osoba oprávnená predávať výrobky na trhovom mieste je povinná predložiť orgánom
dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú
podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej výroby, drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí
predávaných lesných plodín 2)
k) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia 2).
Čl. 8
Práva a povinnosti správcu príležitostných trhov
1.Správca príležitostného trhu je povinný zabezpečiť dodržiavanie Trhového poriadku a
ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, najmä:
- zabezpečuje v priestoroch konania príležitostných trhov verejný poriadok, podmienky pre
bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu,
- prideľuje predávajúcemu miesto na predaj za stanovený poplatok (o čom vydá potvrdenie)
po kontrole osvedčenia na predaj,
- zabezpečuje čistenie a umývanie predajných miest, odstraňovanie závad povrchovej úpravy
priestorov konania príležitostných trhov,
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- zabezpečuje dostatok odpadových nádob, ich pravidelné vyprázdňovanie príp. dezinfekciu,
- umiestni a presne vyznačí na viditeľnom a prístupnom mieste informáciu, kde sa nachádza
správa príležitostných trhov, predajný a prevádzkový čas príležitostných trhov,
- umiestni Trhový poriadok na viditeľnom a dobre prístupnom mieste,
- zabezpečí pre predávajúcich, kupujúcich a kontrolné orgány hygienické a sociálne
zariadenia v blízkosti trhoviska.
2.Správca príležitostného kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov 1) a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch,
b) doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje pri predaji vlastných použitých
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve),
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov /3/
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a
po ich skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku.
3. Správca príležitostného trhu pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a kontrole
dodržiavania ustanovení VZN č. 94/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území mesta Rimavská Sobota a tohto Trhového poriadku
spolupracuje s Mestskou políciou a Mestským úradom, oddelením strategického rozvoja
mesta, referátom podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb. Pri zistení porušenia ustanovení
VZN a Trhového poriadku predkladá písomné záznamy o tejto skutočnosti primátorovi Mesta
na ďalšie konanie.
4.Pri zistení porušenia ustanovení Trhového poriadku predkladá písomné záznamy o tejto
skutočnosti primátorovi Mesta na ďalšie konanie.

Poznámky:
1/ § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
- zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
2/ Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
§ 2 písm b 2 zákona č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
3/ Zákon č. 215/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných peňažných orgánov v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4/ § 12 ods. 4 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.
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