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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom poriadku doposiaľ
upravuje podmienky trhového a ambulantného predaja, ako i predaja na príležitostných trhoch
na verejných priestranstvách určených na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj
v meste Bardejov, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov pri kontrole tohto VZN.
Jeho posledná novelizácia bola schválená MsZ v Bardejove dňa 17. 9. 2009.
Zmeny a doplnky príslušného VZN vyplývajú z novelizácie 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. Ich cieľom je zabezpečenie zosúladenia a aktualizácie právnych
predpisov v oblasti predaja na trhových miestach, s dôrazom na ochranu spotrebiteľa,
podmienky ambulantného predaja, predaj potravín, kontrolu, spoluprácu a koordináciu
zainteresovaných orgánov pri kontrole bezpečnosti a hygieny predaja.
Táto úprava VZN nebude mať dopad na rozpočet mesta pre rok 2014.

Ing. Mikuláš SEREČUN
vedúci oddelenia

Mesto Bardejov v zmysle § 4 ods.3, písm. N) a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 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
mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné
n a s l e d o v n e:

nariadenie

mesta

Bardejov

č.

92/2009

trhovom

poriadku

V Čl. II. ZÁKLADNÉ POJMY ods. 1, písm. c, písm. e, ods. 2

Pôvodné znenie : ods. 1, písm. c:
c) príležitostným trhom 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
Navrhované znenie ods. 1, písm. c:
c) príležitostným trhom výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený
predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných
výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou
Pôvodné znenie : ods. 1, písm. e :
e) 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
Navrhované znenie ods. 1, písm. e :
e) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou
prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený
predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu na časovo neobmedzené obdobie.
Pôvodné znenie : ods. 2
2. Za trhové miesto pre účely tohto VZN 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 1)
Navrhované znenie ods. 2
2. Za trhové miesto sa na účely tohto zákona považuje aj iné ako verejné priestranstvo
alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje
ambulantný predaj alebo príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom
na veľtrhu alebo výstave, alebo ak ide o predajnú akciu..

V Čl.

III.

VYMEDZOVANIE PRIESTOROV PRE ZRIADENIE TRHOVÍSK,
TRHOVÝCH
MIEST
S
AMBULANTNÝM
PREDAJOM,
PRÍLEŽITOSTNÝCH SEZÓNNYCH TRHOV A VÝROČNÝCH TRHOV A
OSTATNÝCH TRHOVÝCH MIEST ods. 1, ods. 4

Pôvodné znenie : ods. 1
1. Na území mesta Bardejov a jeho častiach sú vymedzované tieto:
a) Trhoviská:
1. obchodné centrum Ul. Komenského ( parkovisko) - bez spotrebného tovaru,
2. mestské trhovisko Ul. Mlynská (spotrebný tovar) stánky s trvalým stanovišťom,
3. priestranstvo medzi parkoviskom a autobusovým nástupišťom v Bardejovských
Kúpeľoch (spotrebný tovar a sortiment ambulantného predaja) stánky s trvalým
stanovišťom.
b)

Trhové miesta s ambulantným predajom:
1. obchodné centrum Ul. Komenského (nákupné stredisko AB – parkovisko)
2. obchodné stredisko Družba
3. obchodné stredisko Vinbarg
4. obchodné stredisko Bardejovská Nová Ves - Nám. L. Berku
5. obchodné stredisko Dlhá Lúka
6. Radničné námestie

Navrhované znenie : ods. 1
1. Na území mesta Bardejov a jeho častiach sú vymedzované tieto:
a) Trhoviská:
1. obchodné centrum Ul. Komenského ( parkovisko) - bez spotrebného tovaru,
2. priestranstvo medzi parkoviskom a autobusovým nástupišťom v
Bardejovských Kúpeľoch ( spotrebný tovar a sortiment ambulantného
predaja ) stánky s trvalým stanovišťom.
b)

Trhové miesta s ambulantným predajom:
1. obchodné centrum Ul. Komenského (nákupné stredisko AB - parkovisko)
2. Radničné námestie

Pôvodné znenie : ods. 4
4. Príležitostný výročný trh konaný počas Bardejovského jarmoku na priestoroch verejných
priestranstiev ulíc a námestí:

Radničné námestie, Ul. Rhodyho, Ul. Hviezdoslavova, Ul. Kláštorská, Ul.
Jiráskova, Ul. Dlhý rad, Ul. Kellerova, Ul. Mlynská, časť Ul. Štefánikova a Nám.
SNP.
Navrhované znenie : ods. 4
4. Príležitostný výročný trh konaný počas Bardejovského jarmoku na priestoroch
verejných priestranstiev ulíc a námestí:
a)
Radničné námestie a Nám. SNP,
b)
Ulice - Poštová, Rhodyho, Hviezdoslavova, Kláštorská, Jiráskova, Dlhý rad,
Kellerova, Mlynská, časti ulíc Komenského, Štefánikova, Partizánska.

V Čl. IV. SPRÁVA TRHOVÍSK, TRHOVÝCH MIEST S AMBULANTNÝM PREDAJOM,
PRÍLEŽITOSTNÝCH SEZÓNNYCH TRHOV, VÝROČNÉHO TRHU A
OSTATNÝCH TRHOVÝCH MIEST ods. 7, písm. g)

Pôvodné znenie : ods. 7, písm. g)
g)
pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb
predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb.
Navrhované znenie : ods. 7, písm. g)
g)
pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti
predávajúceho. Správca trhoviska ihneď informuje orgány dozoru, ak
predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby,
ktorých predaj je zakázaný.
V Čl. VI. OPRÁVNENIE NA PREDAJ vypúšťa sa : ods. 2

Vypúšťa sa : ods. 2
2. Predávať výrobky podľa ods. 1, písm. b, c môžu za rovnakých podmienok i občania iných
členských štátov Európskej únie.
V Čl. VII. PODMIENKY PREDAJA A POSKYTOVANIA SLUŽIEB ods. 1, ods. 2, ods. 4,
ods. 5, ods. 7, ods. 11, ods. 12

Pôvodné znenie : ods. 1
1. Na trhových miestach sa môžu predávať všetky výrobky, produkty, tovary a poskytovať
služby, ktoré sú predmetom podnikania právnických a fyzických osôb a ich predaj alebo
poskytovanie nie je zakázaný všeobecne platnými právnymi predpismi alebo týmto
nariadením. Predávajúci sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon NR SR č.l52/l995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov,
Vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR. č.585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prevencii a kontrole prenosných ochorení, zákon NR SR číslo 39/2007 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti v SR v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č.250/2007
Z. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov a zákona č.l78/l998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455/l99l
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Navrhované znenie : ods. 1
1. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe
povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Obec vydá
povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá
preukáže splnenie podmienok podľa Čl. VI. a predloží doklady podľa ods. 2.
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na
základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste. Splnenie podmienok podľa Čl. VI. sa preukazuje predložením :

a)

b)

c)

kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom
osoba podľa Čl. VI. ods. 1, písm. a, žiadateľ na žiadosť obce predloží originál
oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,
čestného vyhlásenia žiadateľa, o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú
z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné
plodiny, ak je žiadateľom osoba podľa Čl. VI. ods. 1, písm. b,
čestného vyhlásenia žiadateľa, o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho
vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa
podľa Čl. VI. ods. 1, písm. c).

Pôvodné znenie : ods. 2
1. Živočíšne produkty ako slepačie vajcia a včelí med sa môžu predávať po súhlase
príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy miesta pôvodu živočíšneho
produktu
Navrhované znenie : ods. 2
2. Prílohou žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste je aj:
a)
doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie
služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje,
b)
fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy
elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané
pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné
vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je
povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú
registračnú pokladnicu.
Pôvodné znenie : ods. 4
4. Formou ambulantného predaja 1) sa môžu predávať:
a)
knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel, alebo
iných diel
b)
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c)
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
d)
balená zmrzlina,
e)
ovocie a zelenina,
f)
kvetiny,
g)
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
Navrhované znenie : ods. 4
4. Formou ambulantného predaja sa môžu predávať:
a)
knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel, alebo
iných diel
b)
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c)
spotrebné výrobky,
d)
potraviny v súlade s § 9 ods. 3 zákona č.178/1998 Z. z.
e)
kvetiny,
f)
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.

Pôvodné znenie : ods. 5
5. Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje.
Navrhované znenie : ods. 5
5. Na trhovisku a príležitostných trhoch je povolené predávať :
a) Potraviny:
1. ovocie a zelenina
2. sušené ovocie, orechy, mandle
3. slepačie vajcia, podľa podmienok stanovených orgánom potravinárskeho
dozoru,
4. pekárenské
výrobky,
podľa
podmienok
stanovených
orgánom
potravinárskeho dozoru
5. cukrárenské výrobky, podľa podmienok stanovených
orgánom
potravinárskeho dozoru,
6. mäso a mäsové výrobky, podľa podmienok stanovených orgánom
potravinárskeho dozoru,
7. včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy z
miesta pôvodu potraviny,
8. lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od
príslušného vlastníka alebo správcu pozemku,
9. čerstvé huby, po predložení osvedčenie o odbornej spôsobilosti
predávajúceho
b) ostatný tovar
1.
kvety,
2.
drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,
3.
dennú a periodickú tlač,
4.
potravu pre zvieratá,
5.
spotrebný a drogériový tovar, papierenské výrobky,
6.
textilné a odevné výrobky,
7.
obuv,
8.
domáce potreby,
9.
elektronické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky.
Pôvodné znenie : ods. 6
6. Bez povolenia môžu predávať občania:
a) rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti a lesné plody, za podmienok dodržiavania hygienických predpisov. Pri
predaji týchto výrobkov a pri predaji lesných plodín sa doklady o nadobudnutí
tovaru nevyžadujú 1 ),
b) pri predaji húb je predávajúci povinný predložiť správcovi trhového miesta a
príslušnému orgánu dozoru doklad o ich znalosti,
c) vianočné stromčeky, chvoje, šišky, čačinu, prútie a výrobky z nich možno predávať
len na základe preukázaného potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia, na základe
písomného súhlasu hospodára lesa, vlastné po domácky vyrábané alebo spracované
výrobky, ktorých výroba nie je podmienená povinnosťou registrovania podľa
platných predpisov oprávňujúcich podnikanie.

Navrhované znenie : ods. 6
6. Oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a doklad o
nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov
občanmi medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych
výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných
plodín fyzickými osobami.
7. Pôvodné znenie : ods. 7
Na trhových miestach 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 spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje
na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotronické látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov a exempláre voľne žijúcich živočíchov,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, mäso z jatočných zvierat a
vnútornosti z domácich zakáľačiek, vajcia vodnej hydiny, sadivá a korenáče
chmeľu, surové mliekarensky nespracované mlieko, po domácky spracované
mliekarenské výrobky, cukrovinky a liečivé rastliny. Zákaz sa nevzťahuje na
propagačné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami
chovateľov.
k) nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo
jeho pôvod,
l) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
Navrhované znenie : ods. 7
7. Na trhových miestach 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 a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú
tabak
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa
nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotronické látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočích a invázne druhy
živočíchov
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj trhových rýb a na trhy s domácou
vodnou hydinou, domácou hrabavou hydinou, domácimi králikmi, psami,
mačkami a drobnými hlodavcami a na propagačné predajné podujatia
organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného
záväzného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy
k) nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia
alebo jeho pôvod,

huby okrem čerstvých jedlých a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,
m) hračky so strelami, ktorých kinetickú energiu určuje hračka.“.
l)

Pôvodné znenie : ods. 9
9. Na trhových miestach sa obmedzuje predaj výrobkov :
a) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať
len v stánku s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred
prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach.
b) Obmedzenia podľa bodu 9 písm. a sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie,
spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
Navrhované znenie : ods. 9
9. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový
tovar a hračky sa môžu predávať len v prevádzkarniach tržníc, v prevádzkarniach
trhovísk, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v
pojazdných predajniach. Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie
z elektrickej siete sa môžu predávať iba v prevádzkarniach tržníc a v stánkoch
s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené podmienky pre bezpečné vyskúšanie ich
funkčnosti. Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkarniach tržníc, v
prevádzkarniach trhovísk a v pojazdných predajniach.
Pôvodné znenie : ods. 10
10. Predávajúci sú povinní:
a) dodržiavať trhový poriadok a ostatné podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní
služieb, pri predaji váženého tovaru vykonávať váženie spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
b) na vhodnom a viditeľnom mieste označiť svoje predajné zariadenie, kde musí byť
uvedené:
1. obchodné meno a sídlo,
2. meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť predajného zariadenia,
3. prevádzková doba určená pre spotrebiteľa.
Tieto údaje zároveň slúžia na uplatnenie reklamácie, v zmysle zákona č. 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona NR SR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
c) vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak
reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu,
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu,
e) vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo poskytnutí služby,
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
g) predávajúci je povinný udržiavať prenajaté miesto v čistote, a po skončení predaja
ho ponechať čisté a upratané. Zároveň je povinný dodržiavať verejný poriadok.
Navrhované znenie : ods. 10
10. Predávajúci na trhovom mieste sú povinní:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,

c)
d)
e)
f)
g)

používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
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,
vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
dodržiavať ostané podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa
osobitných predpisov.

Pôvodné znenie : ods. 11
11. Pri kontrole je predávajúci povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie v danej oblasti,
b) preukaz totožnosti,
c) povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste,
d) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za
predajné zariadenie,
e) doklad o zaplatení nájomného za predajnú plochu, prípadne doklad o zaplatení
vstupného na príležitostný trh,
f) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to
vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
g) pri predaji húb doklad o ich znalosti podľa osobitného predpisu,
h) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí,
i) doklad o nadobudnutí tovaru,
Navrhované znenie : ods. 11
11. 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 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 osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
e)
doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
Pôvodné znenie : ods. 12
12. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach ( čl. VI., ods.1. písm. b.) 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 osobitného zákona 1 ).
Navrhované znenie : ods. 12
12. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach ( Čl. VI., ods.1. písm. b) je
povinná poskytnúť orgánom dozoru (Čl. X., ods. 1) na ich požiadanie vysvetlenie
o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej
ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.

V Čl. IX. POPLATKY ods. 1

Pôvodné znenie ods. 1
1. Predávajúci na trhoviskách a trhových miestach v meste Bardejov sú povinní zaplatiť za
prenájom predajného zariadenia alebo predajnej plochy nájomné :
a) trhoviská na Ul. Mlynská, Ul. Komenského a priestranstvo medzi parkoviskom a
autobusovým nástupišťom v Bardejovských Kúpeľoch, podľa Čl. III. ods.1 tohto
VZN.
b) trhové miesta s ambulantným predajom podľa Čl. III. ods. 1, písm. b a príležitostný
sezónny trh podľa Čl. III. ods. 2 tohto VZN vybavené predajnými zariadeniami vo
vlastníctve správcu, okrem stánkov upravených pre predaj spotrebného tovaru
(stánkov s trvalým stanovišťom):
1. poplatok za prenájom predajného zariadenia za 1 m2 a deň je 5,00 €,
2. poplatok za prenájom predajného zariadenia v závislosti od užívanej plochy
predajného zariadenia je za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň, minimálne
3,30 € (príležitostný sezónny trh podľa Čl. III. ods. 2)
3. poplatok za prenájom predajného zariadenia predávajúcim oprávneným predávať
bez oprávnenia v závislosti od užívanej plochy predajného zariadenia, je za
každý aj začatý m2 a každý, aj začatý deň minimálne 0,50 €
4. nájom na týždeň minimálne
23,20 €
5. nájom na štvrťrok minimálne 200,00 €
6. nájom na rok minimálne
800,00 €
7. správca týchto trhových miest môže požadovať zaplatenie poplatku za prenájom
predajnej plochy užívanej v súvislosti s uskutočňovaním predaja na predajnom
zariadení, za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň minimálne 0,30 €.
8. Predávajúci, ktorý má v prenájme predajné zariadenie na týždeň, štvrťrok a rok,
je povinný toto označiť viditeľným spôsobom dokladom o prenájme.
c) trhové miesta spôsobilé na predaj spotrebného tovaru v stánkoch s trvalým
stanovišťom - trhovisko Ul. Mlynská a priestranstvo medzi parkoviskom a
autobusovým nástupišťom v Bardejovských Kúpeľoch
1. trhovisko Ul. Mlynská - stánky upravené malé
a) prenájom na 1 mesiac minimálne 66,50 €
2. trhovisko Ul. Mlynská - stánky upravené veľké
a) prenájom na 1 mesiac minimálne 100,00 €
3. trhovisko Bardejovské Kúpele - stánky upravené
a) prenájom na 1 mesiac minimálne
83,00 €
4. Prenájom stánkov upravených pre predaj spotrebného tovaru, zabezpečuje
správca trhovísk - m. p. Bapos na dobu určitú, s minimálnou dobou nájmu 1
mesiac. Výška nájomného je závislá od veľkosti stánku, miesta trhoviska a
doby nájmu.
5. Predávajúci, ktorý má v prenájme stánok na mesiac, štvrťrok a rok, je povinný
tento stánok vhodným a viditeľným spôsobom označiť dokladom o prenájme.
d) poplatok za prenájom priestranstva na trhovom mieste s ambulantným predajom, aj
pojazdné ambulantné predajne podľa čl. II. ods.1 písm. d, nevybavené predajným
zariadením vo vlastníctve správcu je: za 1m2 a deň max. 3,30 € .
e) poplatok za prenájom plochy, prípadne predajného zariadenia na príležitostných
výročných trhoch je v rozpätí od 0,30 € do 10,00 € za m2 a deň. Správca pri
určovaní výšky poplatku za prenájom uvedený v písm. b, a c, prihliada na veľkosť
zaberanej plochy, na nákladovosť zabezpečenia údržby a čistenia, propagácie a
charakteru i sortimentu predaja alebo poskytovaných služieb.

f)
g)

poplatok za prenájom trhového miesta definovaného v čl. II. ods.2 určuje fyzická
alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom.
poplatok za prenájom trhového miesta uvedeného v čl. II. ods.1, písm. f, bodu1 ,
určuje prenajímateľ, podľa trhového poriadku.

Navrhované znenie : ods. 1
1. Predávajúci na trhoviskách a trhových miestach v meste Bardejov sú povinní zaplatiť
za prenájom predajného zariadenia alebo predajnej plochy nájomné :
a) trhoviská Ul. Komenského a priestranstvo medzi parkoviskom a autobusovým
nástupišťom v Bardejovských Kúpeľoch, podľa Čl. III. ods.1 tohto VZN.
b) trhové miesta s ambulantným predajom podľa Čl . III. ods. 1, písm. b a
príležitostný sezónny trh podľa Čl. III. ods. 3 tohto VZN vybavené predajnými
zariadeniami vo vlastníctve správcu, okrem stánkov upravených pre predaj
spotrebného tovaru (stánkov s trvalým stanovišťom):
1. poplatok za prenájom predajného zariadenia za 1 m2 a deň je 5,00 €,
2. poplatok za prenájom predajného zariadenia v závislosti od užívanej plochy
predajného zariadenia je za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
minimálne 3,30 € (príležitostný sezónny trh podľa Čl. III. ods. 2)
3. poplatok za prenájom predajného zariadenia predávajúcim oprávneným
predávať bez oprávnenia v závislosti od užívanej plochy predajného
zariadenia, je za každý aj začatý m2 a každý, aj začatý deň minimálne 0,50 €
4. nájom na týždeň minimálne ................... 23,20 €
5. nájom na štvrťrok minimálne ................ 200,00 €
6. nájom na rok minimálne ....................... 800,00 €
7. správca týchto trhových miest môže požadovať zaplatenie poplatku za
prenájom predajnej plochy užívanej v súvislosti s uskutočňovaním predaja na
predajnom zariadení, za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň minimálne
0,30 €.
8. Predávajúci, ktorý má v prenájme predajné zariadenie na týždeň, štvrťrok a
rok, je povinný toto označiť viditeľným spôsobom dokladom o prenájme.
c) trhové miesta spôsobilé na predaj spotrebného tovaru v stánkoch s trvalým
stanovišťom - priestranstvo medzi parkoviskom a autobusovým nástupišťom v
Bardejovských Kúpeľoch
1. trhovisko Bardejovské Kúpele - stánky upravené
a) prenájom na 1 mesiac minimálne....... 83,00 €
2. Prenájom stánkov upravených pre predaj spotrebného tovaru, zabezpečuje
správca trhovísk - m. p. Bapos na dobu určitú, s minimálnou dobou nájmu 1
mesiac. Výška nájomného je závislá od veľkosti stánku, miesta trhoviska a
doby nájmu.
3. Predávajúci, ktorý má v prenájme stánok na mesiac, štvrťrok a rok, je
povinný tento stánok vhodným a viditeľným spôsobom označiť dokladom o
prenájme.
Správca pri určovaní výšky poplatku za prenájom uvedený v písm. b) a c), prihliada na
veľkosť zaberanej plochy, na nákladovosť zabezpečenia údržby a čistenia, propagácie
a charakteru i sortimentu predaja alebo poskytovaných služieb.
d) poplatok za prenájom priestranstva na trhovom mieste s ambulantným predajom,
aj pojazdné ambulantné predajne podľa Čl. II. ods.1 písm. d, nevybavené
predajným zariadením vo vlastníctve správcu je: za 1m2 a deň max. 3,30 € .

e)

f)
g)

poplatok za prenájom plochy, prípadne predajného zariadenia na príležitostných
výročných trhoch je v rozpätí je v rozpätí určenom v TOZ príslušného výročného
trhu.
poplatok za prenájom trhového miesta definovaného v čl. II. ods.2 určuje fyzická
alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom.
poplatok za prenájom trhového miesta uvedeného v čl. II. ods.1, písm. f, bodu1 ,
určuje prenajímateľ, podľa trhového poriadku.

V Čl. X - ORGÁNY DOZORU A SANKCIE ods. 1, ods. 2

Pôvodné znenie : ods. 1
1. Predaj na trhových miestach kontrolujú a dozor vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Mesto Bardejov
Navrhované znenie : ods. 1
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Orgány úradnej kontroly potravín,, ak ide o predaj potravín,
c) Mesto Bardejov
Pôvodné znenie : ods. 2
2. V prípade nedodržania tohto VZN a určených podmienok predaja sú orgány dozoru
oprávnené ukladať pokuty a účinné opatrenia na odstránenie nedostatkov. Pri
neuposlúchnutí orgánov dozoru budú použité opatrenia podľa § 12 v zmysle osobitného
zákona 1./ môžu uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 € a zákona o priestupkoch, v
závislosti na závažnosti priestupku aj vykázaním z účasti predaja na trhovom mieste.
Navrhované znenie : ods. 2
2. V prípade nedodržania tohto VZN a určených podmienok predaja orgány dozoru sú
oprávnené uložiť pokutu fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe až do
17 000 € v zmysle § 12, písm. a, b, c, 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.

V Čl. XI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA dopĺňa sa o ods. 5:

5.

Zmeny a doplnky tohto nariadenia, tohto VZN, boli schválené MsZ dňa .............. a
nadobúdajú účinnosť 15. dňom odo dňa ich vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v
Bardejove.

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 11strán textu.

