Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe § 11 odst. 3, písm. g/ zákona SNR č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a zákona č.178/98 Z. z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien,
zákona č. 634/92 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien , zákona č. 250/07
Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 524/2005 Z.z. vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky a rozsah predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach Mesta Rožňava a právnických osôb pri predaji
výrobkov a poskytovaní služieb na miestnom trhovisku v Rožňave
2. Upravuje povinnosti fyzických i právnických osôb
3. Upravuje rozsah právomocí správcu miestneho trhoviska
4. Vymedzuje rozsah právomoci kontrolných orgánov pri ochrane spotrebiteľa
§2
Oprávnenie na predaj
Na miestnom trhovisku nie je dovolené predávať a poskytovať služby:
a) mladistvým do 15 rokov
b) Predávať výrobky môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských
štátov
Európskej únie, ktorí sa preukážu dokladom, oprávňujúcim na podnikanie
preloženým do slovenského jazyka a úradne overeným , ktorí nie sú držiteľmi
živnostenského listu, alebo osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka
§3
Sortiment tovarov
1. Na miestnom trhovisku je na základe príslušného oprávnenie a súhlasu Mesta
Rožňava možné predávať

:

a) ovocie a zeleninu
b) kvety
c) zemiaky
d) zeleninovú a kvetinovú sadbu
e) knihy, dennú a periodická tlač
f) drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky /výšivky, keramika a
pod./
g) balenú a nebalenú zmrzlinu
h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
i) vlastný použitý tovar v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou
j) šišky, čačinu, výrobky z čačiny, dreva s potvrdením vlastníka lesov, urbariátu

k) huby
l) rastlinné výpestky a poľnohospodársky prebytky z vlastnej drobnej produkcie s
potvrdením obecného úradu a listom vlastníctva o výmere pôdy
m) lesné plody
n) spotrebný tovar (textil, odevy, priemyselný tovar) v stánku s trvalým stanovišťom
a celoročnou prevádzkou podľa platnej právnej úpravy, alebo počas príležitostného
trhu, vyhláseného primátorom mesta
o/ na miestnom trhovisku je možné uskutočňovať tzv. Predaj z dvora,v súlade
s platným Vládnym nariadením č. 352/2009, ktorým sa ustanovujú hygienické
požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov
živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri
a zveriny z nej
2. Na miestnom trhovisku je na základe príslušného oprávnenia a súhlasu mesta možné
poskytovať služby:
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
b) oprava dáždnikov
c) oprava a čistenie obuvi
d) kľúčové služby
e) čistenie peria
3. Na miestnom trhovisku je zakázané predávať najmä:
a) zbrane a strelivo
b) výbušniny a pyrotechnické pomôcky
c) tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť
d) tabak a tabakové výrobky
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f) jedy, omamné a psychotropné látky
g) lieky
h) vajcia, okrem predaja podľa odst. 1 písm.o/ tohto §
i) automobily, motocykle a ich súčiastky a príslušenstvo
j) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy, exempláre voľne žijúcich
živočíchov
k) živé zvieratá s výnimkou konzumných rýb
l) sušené huby
m) nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia
alebo jeho pôvod
n) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín

§4
Podmienky predaja
1. Predaj sa môže uskutočniť po zaplatení príslušnej sumy za prenájom pozemku, na
ktorom vznikne predajné miesto (ďalej len za predajné miesto) a po predložení
náležitých dokladov k predaju alebo k poskytovaniu služby správcovi miestneho
trhoviska.
2. Predaj sa uskutočňuje denne okrem nedele a štátnych sviatkov nasledovne:
Letné obdobie - 1.IV. - 30.X.
pondelok - piatok: 6.00 hod. - 19.00 hod.
sobota: 6.00 hod.- 14.00 hod.
Zimné obdobie - 1.XI.- 31.III.:
pondelok - piatok: 7.00 hod.- 17.00 hod.
sobota: 7.00 hod.- 13.00 hod.
3. Vstup zásobovacích vozidiel do priestorov trhoviska je povolený 2 hodiny od začatia
prevádzkovej doby. Po určenej dobe je pohyb motorovými vozidlami v priestoroch
trhoviska zakázaný.
4. Predaj sa uskutočňuje na predajných miestach s prístreškami, resp. na vlastnom
predajnom zariadení (pult, stánok, stôl), ktoré však môže byť v priestoroch trhoviska
umiestnené len so súhlasom správcu.
5. Na miestnom trhovisku nie je povolený predaj z automobilov a tiež len z provizórne
pripraveného predajného miesta na zemi.
6. Predajné miesto je možné si u správcu trhoviska prenajať na 1 deň, alebo na 1 kalendárny
mesiac nasledovne:
a) Pri predaji ovocia, zeleniny, kvetov, sadeníc:
na 1 deň
- predajné miesto so strieškou - € 2,65 (80,- SKK )
- predajné miesto na osadenie vlastného zariadenia na predaj (pult, stánok,
stôl) € 1,99/ m2 - (60,- SKK)
na 1 mesiac
- predajné miesto so strieškou - € 53,10 - (1.600,- SKK)
b) Pri predaji drobných výpestkov z vlastnej poľnohospodárskej produkcie, lesných plodov,
kníh, časopisov , drobných umeleckých výrobkov a liečivých bylín:
na 1 deň
- predajné miesto so strieškou -€ 1,32 - ( 40,- SKK)
na 1 mesiac
- predajné miesto so strieškou – € 39,83 - (1.200,- SKK)
c) Pri predaji spotrebného tovaru počas príležitostných trhov na miestnom trhovisku:
na 1 deň

- predajné miesto so strieškou - €3,98 - (120,- SKK)
- predajné miesto na osadenie vlastného zariadenia na predaj (pult, stánok,
stôl) €1,99/ m2 - (60,- SKK)
d)Pri zaujatí len ½, resp. ¼ predajného miesta výška nájmu je primeraná skutočnému
zabratiu miesta.
e)Pri mesačnom poplatku v období od 1.XI. do 31.III. je možné uplatniť zníženú
sadzbu až o 50%, o čom rozhodne primátor mesta Rožňava
f/ Pri zabratí miesta pred predajným stolom nad povolené 2 m2 nájom predajného miesta
je
vo výške € 0,66/ m2 - ( 20,- SKK)
7. Predaj v spotrebného tovaru na miestnom trhovisku, okrem vyhlásených príležitostných
trhov sa môže uskutočňovať len v predajných stánkoch s trvalým stanovišťom s
celoročnou prevádzkou, ktoré spĺňajú podmienky podľa 7 odst. 2 zákona č.178/98 Z. z. o
podmienkach predaja a poskytovaní služieb na trhových miestach.
Sadzba za 1 m2 skutočne zabratej plochy pozemku pod umiestneným predajným stánkom
je € 36,51 ročne - ( 1.100,- SKK) a pred predajným stánkom nájom predajného miesta
denne je vo výške € 0,66 m2 (.20,- SKK)
§5
Povinnosti predávajúcich
1. Označiť svoje predajné miesto alebo predajné zariadenie podľa ustanovení
živnostenského zákona
2. Dodržiavať trhový poriadok
3. Používať elektronickú registračnú pokladňu v súlade s ustanovením zákona č. 289/08
Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov
4. Pri realizácii podnikateľskej činnosti na požiadanie správcu trhoviska a kontrolných
orgánov preukázať:
- doklad o nadobudnutí tovaru /nevyžaduje sa pri predaji vlastných použitých
výrobkov v primeranom množstve/
- oprávnenie na podnikanie, resp. pracovnú zmluvu, keď službu alebo predaj
uskutočňuje iná osoba ako živnostník
- doklad o výmere pôdy a potvrdenie obecného úradu o evidencii samostatne
hospodáriaceho roľníka pri predaji poľnohospodárskych prebytkov
- inšpekčnú knihu
- doklad o zaplatení poplatku za užívanie predajného miesta
- zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru
- povolenie Mesta Rožňava k predaju alebo poskytovaniu služby na miestnom
trhovisku
- predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného
tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako
vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad
o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín

5. Fyzické i právnické osoby sú povinné dodržiavať hygienické predpisy, zodpovedajú za
akosť a zdravotnú nezávadnosť výrobku a počas poskytovania služby a predaja tovaru
udržiavať čistotu a poriadok v okolí svojho predajného miesta
6. Ponúkať tovar, ktorý má bežnú trhovú akosť výrobku a musí byť čistý a akostne
triedený
7. Označiť ponúkaný tovar cenovkami a predávajúci nesmie o predávanom tovare uvádzať
nesprávne údaje s cieľom zvýhodniť predaj
8. Pri predaji nosičov zvuku, nerušiť reprodukovanou hudbou ostatných predávajúcich,
ako aj kupujúcich
9. Parkovať svojim motorovým vozidlami mimo miestneho trhoviska na parkovisku s
platným parkovacím lístkom a do priestorov trhoviska vchádzať motorovým vozidlom len
s cieľom dovozu tovaru k predajnému miestu počas určeného času
10. Predajné miesto udržiavať v čistote a poriadku a po ukončení činnosti zanechať miesto
čisté, bez odpadkov a obalového materiálu

§6
Riadenie a kontrola predaja
1. Predaj a priebeh trhu riadi správca trhoviska, ktorý:
a) prideľuje, resp. predáva predajné miesta
b) zodpovedá za dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia o trhovom poriadku
c) počas predaja kontroluje patričné doklady podľa §5,odst.4 tohto Všeobecne
záväzného nariadenia
d) má k dispozícii ciachovanú kontrolnú váhu
e) vedie evidenciu o predávajúcich podľa jednotlivých predajných miest
f) zodpovedá za čistotu v priestoroch trhoviska, za dostatočný počet smetných nádob,
zabezpečuje priebežné upratovanie počas predajnej doby a kontroluje udržiavanie
poriadku a hygieny počas predaja a poskytovania služieb ako aj po ich skončení
g) riadi a kontroluje vstup motorových vozidiel do priestoru trhoviska pred začatím i
počas predajnej doby
h) má k Knihu želaní a sťažností
ch/ pri predaji húb kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje
odborníka na kontrolu predaja húb
2. Dozor nad dodržiavaním zákona a Všeobecne záväzného nariadenia o trhovom poriadku
vykonávajú orgány štátnej správy podľa oprávnenia: Slovenská obchodná inšpekcia,
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia, Mestská polícia, poslanci Mestského
zastupiteľstva, zamestnanci Mesta Rožňava, na základe písomného poverenia primátora mesta

§7
Sankcie a pokuty
2. Pokutu do €16596,95 - (500.000,- SKK) fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorá
zriadila trhové miesto bez povolenia Mesta Rožňava, alebo správcovi trhoviska za porušenie

povinností podľa 5 odst. 1 a 3 zák.č.178/98 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovanie služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien.
3. Pokutu €16596,95 - (500.000,- SKK ) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva
výrobky a poskytuje služby na miestnom trhovisku bez povolenia, alebo ktorá predáva
výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú v Meste Rožňava určené na predaj na
miestnom trhovisku, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach
tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch alebo pred
prevádzkárňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, alebo fyzickej osobe
predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny, ak nesplní povinnosť podľa § 5 odst.4.
4. Pokutu do výšky € 331,93 - (10.000,- SKK)je možné uložiť tomu, kto poškodí práva
spotrebiteľa tým, že poruší zákon č. 250/2007 Z.z. alebo osobitné predpisy na ochranu
spotrebiteľa

§8
Záverečné ustanovenie
1. Pokiaľ toto Všeobecne záväzné nariadenie podrobne neupravuje niektoré otázky , odkazuje
sa týmto na príslušné ustanovenia zákonov č.178/98 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien, zákona č.634/92 Zb. o
ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a zák.č.274/93 Z. z. ktorým sa vymedzuje
pôsobnosť vo veciach ochrany spotrebiteľa.
2. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
3. Toto úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia o trhovom poriadku bolo schválené
uznesením MZ č. 40 zo dňa 13. marca 2001 a nadobúda účinnosť dňom 28. marca 2001.
Zmeny a doplnky VZN v bodoch: § 2 písm.b/; § 3 ods.1, písm.i/, ods.3 písm.j/,n/; § 4 ods.6;7;
§ 5 ods.3,4; § 6 ods.1; § 7 ods.3. boli schválené uznesením MZ č. 43/2006 dňa 30.3.2006
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o trhovom poriadku v § 4 - vyjadrenie ceny aj
v eurách nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
Zmena v § 4 odst.6/ písm.e/ a § 6/odst.1, písm.h/ schválená uznesením MZ č. 182/09, zo dňa
8.7.2009.
Zmeny v § 3 odst.l - doplnenie písm.o/, v § 3 odst. 3 písm.h, v §4 odst.6 písm.e/ a odvolanie
na zák.č. 274/93 Z.z. sa nahrádza zák.č. 250/07 Z.z. a Vyhl. Č.55/94 Z.z. sa nahrádza zák.č.
289/08 Z.z. - schválené uznesením MZ č. 142/2010 zo dňa 8.6.2010.

MUDr. Vladislav Laciak
primátor mesta Rožňava

