Mesto Rožňava na základe § 6 odst. l zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien, zákona NR SR č. l78/98 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach v znení neskorších zmien a zákona č. 524/2005 Z.z. vydáva pre územie mesta Rožňava toto

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach v Rožňave

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) podrobne upravuje podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach, ako aj povinnosti fyzických i právnických osôb pri predaji výrobkov a
poskytovaní služieb a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania zákona
§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) tržnica: kryté zariadenie, trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v
prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach, predajných pultoch
c) trhovisko: nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo, trvale vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovanie služieb
d) príležitostný trh: predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na
takýto predaj (jarmoky, sezónne a výročné trhy, predaj vlastných použitých výrobkov textilných,
odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami
medzi sebou)
e) za trhové miesto sa považuje aj nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická alebo
právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj (telocvične, sály,
vstupné haly a pod.)
f) ambulantný predaj: predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných zariadeniach,
predaj v pojazdných predajniach a sezónny predaj na verejnom priestranstve, resp. v nebytovom
priestore
g) stánkom s trvalým stanovišťom: stánok s celoročnou prevádzkou 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
2. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu
3. Predávajúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá spotrebiteľovi predáva výrobky, alebo poskytuje služby
4. Výrobok, tovar - akákoľvek vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená, alebo ináč získaná bez ohľadu na stupeň
jej spracovania a je určená k ponuke spotrebiteľovi
5. Potraviny a požívatiny - sú látky, určené na to, aby ich spotrebiteľ používal v nezmenenom, upravenom
alebo spracovanom stave, predovšetkým na výživové účely, s výnimkou liečiv. Podľa tohto VZN sú potraviny
aj pochutiny a nápoje.
6. Stánok s trvalým stanovišťom - stánok alebo predajné miesto, ktoré je súčasťou trhoviska a mesto alebo
správca trhoviska ho prenajíma, alebo je to stánok, ktorý si so súhlasom mesta, alebo správcu trhoviska v
priestore trhoviska postavil predajca na miesto, ktoré mu správca trhoviska alebo mesto určili. Stánok musí
byť uzamykateľný, označený všetkými náležitosťami, musí vytvárať podmienky na predvedenie a odskúšanie
výrobkov, musí spĺňať všetky hygienické a prevádzkové podmienky na prevádzku počas celého roka.

7. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru

alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkárni.
§3
Zriadenie trhového miesta, predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Povolenie na zriadenie trhové miesta s výnimkou prenosných predajných zariadení a pojazdných predaní a
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na území mesta Rožňava vydáva na základe žiadosti Mesto
Rožňava
Žiadateľ vo svojom podaní uvádza:
a) druh trhového miesta, presnú lokalitu - list vlastníctva, resp. nájomnú zmluvu
b) druh predávaných výrobkov a rozsah poskytovaných služieb
c) časové obdobie na ktoré sa trhové miesto /príležitostný trh/ zriaďuje
d) predajný a prevádzkový čas
e) spôsob čistenia trhového miesta a likvidáciu TKO
f) dopravná situácia (potrebné dopravné značenie, umiestnenie informačných tabúľ, spôsob
zásobovania)
g) zabezpečenie hygieny
h) skutočnosti viažuce sa k zriadeniu trhového miesta z hľadiska obce (trhový poriadok, cenníky)
2. Pri povoľovaní trhového miesta mesto prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť,
bezpečnosť a kultúrnosť predaja a poskytovania služieb, účelnosť výstav a podobných akcií a hlavne na
územný plán mesta.
3. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v meste Rožňava musí vyhovovať
všeobecne technickým, prevádzkovým a hygienickým podmienkam podľa osobitných predpisov (zákon o
potravinách, zákon o zdraví ľudu, zákon o certifikácii výrobkov a pod.)
§4
Trhové miesta - správa trhových miest

1. Správu trhového miesta vo vlastníctve mesta Rožňava vykonáva Mesto Rožňava prostredníctvom
určeného správcu – I. Rožńavská akciová spoločnosť.
2. Správu trhového miesta, ktoré nie je vo vlastníctve mesta vykonáva vlastník, resp. prenajímateľ.
3. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva Mesto Rožňava. Ak je trhovým miestom
priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2 odst.1, písm. d/ za správcu sa považuje ich prenajímateľ.
Trhové miesta v meste Rožňava:
a) Trhovisko pri autobusovom nástupišti v Rožňave – I.Rožňavská a.s.
b) Tržnica na Ulici Šafárikovej – Malý trh spravuje vlastník
c) Trhovisko na sídlisku JUH - spravuje I.Rožňavská a.s.
d) Ambulantný predaj - spravuje a povoľuje Mesto Rožňava po individuálnom posúdení každej žiadosti
v súlade so záujmami mesta a jeho obyvateľov
e) ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2 odst.1, písm.d/,e/, a f/
povolenie k predaju tovaru alebo poskytovaniu služieb vydáva Mesto Rožňava
f) predaj z pojazdných predajní - povoľuje Mesto Rožňava
g) nešpecifikované predajné zariadenia - Family Frost, Algida - povoľuje Mesto Rožňava na základe
predloženého harmonogramu, sezónny predaj - napr. stromčeky, zemiaky a pod. povoľuje Mesto
Rožňava
h) príležitostný predaj:

- rožňavský jarmok v mesiaci september
- vianočný trh v mesiaci december
- sprievodné akcie pri príležitosti osláv 1. mája, Dňa detí, a niektorých iných významných osláv a výročí
vo verejnom záujme, o čom rozhoduje primátor mesta po prejednaní v MR

§5
Práva a povinnosti správcu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
1. Pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh je správca povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý obec po jeho
schválení vydá všeobecne záväzným nariadením. Tento trhový poriadok musí byť zverejnený na viditeľnom
mieste a má obsahovať:
a) určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
b) rozsah povoleného predávaného tovaru a poskytovaných služieb
c) podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať
d) údaje o trhových dňoch a prevádzkovom čase
e) pravidlá prenajímania predajných zariadení a stánkov s trvalým stanovišťom
f) spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia alebo za prenajatú plochu, alebo cenník
vstupného na príležitostných trhoch
g) povinnosti predávajúcich
h) meno, priezvisko a adresu bydliska správcu trhoviska ak je ním fyzická osoba, alebo názov a adresu
sídla ak je ním právnická osoba
2. Správca trhoviska, tržnice a príležitostného trhu je zodpovedný za dodržiavanie trhového poriadku
3. Správca trhoviska je povinný kontrolovať u predávajúcich:
a) oprávnenie na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb a tovaru, preukaz
totožnosti
b) doklad o nadobudnutí tovaru
c) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie
alebo predajnú plochu, doklad o zaplatení vstupného na príležitostný trh
d) primeranosť množstva predávaného vlastného použitého tovaru medzi občanmi
e) doklad o vlastníctve pôdy v prípade predaja rastlinných produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti
alebo lesných plodín
f) dodržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja aj po skončení predaja
g) používanie registračnej pokladne podľa Vyhl.č.55/94 Z.z. v znení neskorších zmien
h/ primeranosť predaja vlastných použitých textilných, športových a iných spotrebných výrobkov
fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch
ch/ pri predaji húb kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na
kontrolu predaja húb

§6
Druh predávaného tovaru a poskytovaných služieb
1. Na trhovisku, tržnici a príležitostnom trhu môže byť tovar predávaný podľa rozsahu, povoleného orgánom
hygienickej starostlivosti – úradu verejného zdravotníctva. Spotrebný tovar, textilné a odevné výrobky, obuv,
domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogéria, športové potreby a hračky môže byť predávaný len v stánkoch s trvalým
stanovišťom s celoročnou prevádzkou (mimo príležitostných trhov a mimo predaja pred stálou prevádzkou)
Potravinárske výrobky na trhovom mieste sa môžu predávať len podľa pokynov príslušných orgánov
potravinového dozoru.
2. Na príležitostných trhoch sa môže predávať:

a) spotrebný tovar, textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky
spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogéria, športové potreby a
hračky
b) knihy a časopisy
c) drobné umelecké predmety
d) vlastný použitý tovar
e) ovocie, zelenina
f) kvety
g) žreby
3. Na trhových miestach môžu byť poskytované služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie / so súhlasom príslušných
orgánov potravinového dozoru“.
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) oprava a čistenie obuvi
e) kľúčové služby
f) čistenie peria
4. Ambulantne sa môže v meste Rožňava so súhlasom mesta predávať:
a) knihy, denná a periodická tlač
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky (výšivky, keramika a pod.)
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste (so súhlasom okresného hygienika)
d) balenú zmrzlinu
e) ovocie a zelenina
f) kvety
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
5. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok, určených zákone č.455/91, v znení
neskorších predpisov a zákone č.152/95 Z. z. a pokynov orgánov hygienickej starostlivosti
6. Na trhových miestach je zakázané predávať:
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, 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/
l) prevádzkovať hazardné hry
j) sušené huby

§7
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky a poskytovať služby:
1. fyzické osoby a právnické osoby, oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov (Obchodný
zákonník a zákon č.455/91 v znení neskorších zmien a doplnkov)
2. fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej produkcie alebo lesné plodiny
podľa osobitných predpisov (zákon č.105/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a zákon
č.634/92 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č.137/98 Z. z.)
3. fyzické osoby, predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
4. Predávať výrobky podľa odst. 2 a 3 môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov
Európskej únie

§8
Predávajúci na trhovom mieste je povinný

1. označiť svoje predajné zariadenie podľa ustanovení živnostenského zákona
2. dodržiavať trhový poriadok
3. používať registračnú pokladňu podľa zák.č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení neskorších predpisov
4. zreteľne označiť ponúkané výrobky a služby cenou
5. viesť autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou osôb, uvedených v § 10 odst.2 zák.č.178/98 Z.z.
6. oznámiť mestu a správcovi trhového miesta zrušenie prevádzkovej jednotky
7. Osoba oprávnená predávať podľa § 7 odst.2 výrobky na trhových miestach 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 drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad
o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín
8. Dodržiavať hygienické predpisy a udržiavať miesto predaja v čistote

§9
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohoto VZN vykonáva Mesto Rožňava - pracovníci mesta, poverení primátorom Mesta
Rožňava, poslanci MZ a členovia MP. Pri kontrole sa preukážu služobným preukazom, resp. poverením primátora
mesta.
2. Primátor mesta môže uložiť pokutu:
a) do €16596,95 - (500.000,- SKK) fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez
povolenia, alebo správcovi trhoviska ak prevádzkuje trhové miesto bez schváleného a zverejneného trhového
poriadku, ak nedodržiava trhový poriadok a ostatné podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb
b) do €16596,95 - (500.000,- SKK) fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje
služby na trhovom mieste bez povolenia mesta, alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktoré nie sú
určené mestom na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v
stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach mimo takto určených miest, alebo fyzickej osobe
predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti,
alebo lesné plodiny, ak nesplní povinnosť podľa § 8 odst.7
c) do výšky €331,93 ( 10.000,- SKK) tomu, kto poškodí práva spotrebiteľa tým, že poruší zákon č. 250/2007
Z.z. alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa
3. Pokuty uložené primátorom mesta sú prijmom rozpočtu mesta

§ 10
Záverečné ustanovenie
1. Toto VZN nadobudlo účinnosť dňom 1. októbra 1998
2. Týmto VZN sa zrušilo VZN mesta o trhovom poriadku zo dňa 9. marca 1995, doplnené uznesením MZ dňa 28.
apríla 1998, okrem Dodatku č. 2, ktorý bol schválený uznesením MZ č.143/98,zo dňa 28. augusta 1998 a bol
účinný do 30. novembra 1998
3. Toto VZN bolo schválené uznesením MZ č.152/98.
4. Zmeny a doplnky vo VZN v zmysle zák.č.524/2005 Z.z. v § 2 písm.a/,g/; v § 5 ods.1 písm.h/, ods.3 písm.h/,ch/;
§ 6 ods.1, 6;odst.7 § 8 ods.5,7,8; § 9 ods.2 písm.b boli schválené uznesením MZ č. 43/2006 dňa 30.3.2006
5. Zmeny a doplnky vo VZN na základe protestu prokurátora zo dňa 9.4.2008 v zmysle zákona č.250/2007
o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zák.č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
v nadväznosti na zák.č.128/2005 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - a to v § 6 odst.4,písm.d/, v § 9 odst. 2,
písm.a,b, v § 9 odst.2,písm. c/d/, v § 9 odst.3 - boli schválené uznesením MZ č. 167/2008 dňa 26.6.2008,
s účinnosťou od 11.7.2008.
6.Zmeny v § 4, ods.3 písm.a/c/, v § 5 odst.3 písm.g/, v § 7, v § 8 odst.3 schválené uznesením MZ č. 142/2010
dňa 8.6.2010.

MUDr. Vladislav Laciak
primátor mesta Rožňava

