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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č._______ / 2016 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

        

       1. Všeobecne  záväzné  nariadenie, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre Trhovisko pri  

autobusovej stanici. 

 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Cieľom predkladaného návrhu schválenia všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa 

vydáva Trhový poriadok pre Trhovisko pri autobusovej stanici je  splnenie podmienky 

stanovenej v čl. 1 §5 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach, ktorý uvádza, že správca trhoviska je povinný vypracovať trhový 

poriadok, ktorý obec po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením.   

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný Komisiou kultúry, športu, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja  a Mestskou radou v Žiline, ktoré odporučili Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline tento návrh prerokovať a schváliť. 
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Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. d) a i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 178/1998 Z. z.“) vydáva  toto 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina 

 

č. ........... / 2016, 

 

ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre Trhovisko pri autobusovej stanici 

 

 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenie 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina sa vydáva Trhový poriadok pre 

Trhovisko pri autobusovej stanici, ktoré sa nachádza na ulici Daniela Dlabača na parcele 

číslo KN –C 1945/5 k.ú. Žilina. Trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhovisku, práva a povinnosti správcu  príležitostného trhu, druhy 

predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, práva a povinnosti fyzických a právnických 

osôb, ktoré predávajú výrobky a poskytujú služby.  

 
 

Článok II. 

Trhový poriadok 

 

1. Trhový poriadok je prílohou č. 1 tohto nariadenia a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 

2. Správca Trhoviska pri autobusovej stanici je povinný zverejniť tento trhový poriadok na    

    trhovisku na viditeľnom mieste. 

3. Správca Trhoviska pri autobusovej stanici je povinný oboznámiť s jeho obsahom každého 

predajcu, ktorému umožní predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na trhovisku. 

 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
        

1. Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré schvaľuje pre Trhovisko pri autobusovej stanici bolo 

schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa .................2016. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta Žilina t.j. ................. 2016.       

 

 

 

 

                   Ing. Igor Choma 

                primátor mesta Žilina 
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Príloha č. 1 

 

TRHOVÝ  PORIADOK  PRE  TRHOVISKO  PRI  AUTOBUSOVEJ  STANICI    

 
 

Článok I. 

Správca trhoviska 
 

1. Správcom Trhoviska pri autobusovej stanici  je spoločnosť SAXXA s.r.o. so sídlom 

Sasinkova 26/534, 010 01 Žilina IČO: 50 110 233, zastúpená spoločníkom Radomírom 

Knapcom.  

 

 

Článok II. 

Určenie priestranstva a označenie trhoviska 

 

1. Trhový poriadok platí pre trhovisko nachádzajúce na ulici Daniela Dlabača  v Žiline, parcela    

    KN- C 1945/5 k.ú. Žilina.  

 

2. Trhovisko je ohraničené ulicami Daniela Dlabača, P. O. Hviezdoslava a autobusovou  

stanicou SAD Žilina. 

 

3. Trhovisko je voľne dostupné a  je viditeľne označené.  

 

 

Článok III. 

Prevádzková doba trhoviska 

 

1. Prevádzkové dni na trhovisku  sú pondelok - nedeľa. 

 

2. Prevádzkový a predajný čas je od 6:00 do 22:00 hod. 

 

 

Článok IV. 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 

1. Druhy predávaných výrobkov: 

 

 a) ovocie a zelenina,  

 b) lesné plody a liečivé rastliny, 

 c) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí - kvety, dreviny, kry 

a ich priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny, 

 d) čerstvé huby, 

 e) včelí med a včelie produkty, 

 f) vianočné stromčeky, čečina, šušky, imelo a výrobky z nich, 

 g) sušené ovocie, orechy, semená, 

 h) sladkovodné trhové ryby, 

  i) originálne balené a označené pekárenské a cukrárenské výrobky, 

 j) originálne balené mliečne výrobky,  

 k)  vajcia, 

      l) balená a nebalená zmrzlina, 

 m) mäso a mäsové výrobky, 
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 n) spracované ovocie a zelenina – balené ovocné šťavy, mušty, sirupy, marmelády, džemy, 

čalamády, nakladaná zelenina, balená kyslá kapusta, 

 o) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 

 p) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných 

diel, 

 r) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné 

predmety, 

 s) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií, 

 t) spotrebné výrobky, textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 

elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské 

výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, a hračky. 

 

2. Druhy poskytovaných služieb: 

 

a) občerstvenie – jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste. 

 

3. Správca trhoviska si vyhradzuje právo posúdiť predajný sortiment a poskytované služby.  

    Nevhodný sortiment alebo jeho časť môže z predaja na trhovisku vylúčiť. 

 

 

Článok V. 

Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení 

 

1. Na trhových miestach môžu predávať predajcovia na základe zmluvy alebo povolenia, ktoré 

vydá správca trhoviska. 

 

2. Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje vopred podľa platného      

cenníka alebo vzájomnej dohody medzi prevádzkovateľom trhoviska a predajcom. 

 

3. Predaj možno uskutočňovať z predajných miest, ktorými sa rozumejú predajné stánky, 

predajné stoly alebo plocha na prenájom vlastného prenosného predajného zariadenia.  

 

4. Prenajaté predajné miesto možno užívať len na účel, na ktorý bolo prenajaté a každé 

predajné miesto musí byť vhodne a viditeľne označené menom, priezviskom, prípadne 

obchodnou firmou, adresou a identifikačným číslom. 

Článok VI. 

Podmienky predaja, povinnosti predávajúcich 

 

1. Každý predajný stánok musí byť viditeľne označený menom fyzickej osoby alebo názvom 

právnickej osoby a zodpovednou osobou, presnou adresou alebo sídlom pre prípad 

uplatnenia reklamácie.  

 

2. Predávajúci na trhovisku je povinný: 

 

a) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, 

b) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, 

c) zabezpečiť si naloženie a vyloženie tovaru v stanovenom čase a následne s vozidlom 

opustiť priestor trhoviska, pokiaľ sa nejedná o predajné vozidlo na to uspôsobené, 

d) obsadiť len to predajné miesto, predajný stánok, ktorý mu bol pridelený, 

e) udržiavať čistotu, poriadok a bezpečnosť chodu svojej prevádzky a je zodpovedný za ním 

zavinené škody na predajnom stánku, verejnom priestranstve a miestnych komunikáciách,  
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f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 

g) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť 

spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov, fyzikálne a technické veličiny 

vyjadriť v zákonných meracích jednotkách, 

h) poskytovať informácie o predávanom výrobku  a zabezpečiť jeho označenie, ako aj 

označenie potravinárskych výrobkov podliehajúcich pokazeniu dátumom minimálnej 

trvanlivosti, 

i) používať elektrické a plynové spotrebiče s revíziou nie viac ako 12 mesiacov, schválené 

a platný doklad o revízii musí v prípade kontroly predložiť, 

j) pri predaji potravín, ovocia, zeleniny, zemiakov a produktov podobného charakteru 

používať vhodné debničky, podložky, prepravky na to vhodné – nesmie sa umiestňovať na 

zem, 

k) zabezpečiť vyhovujúce a kapacitne postačujúce chladiace zariadenia na uloženie a 

vystavenie mäsových výrobkov, mäsových polotovarov a mliekarenských výrobkov, 

l) zabezpečiť dostatočné množstvo čistého a vhodného obalového materiálu pre predaj 

nebalených potravín, pri manipulácii s potravinami je povinný používať potrebné pracovné 

pomôcky – kliešte, vidličky, lopatky a pod. 

m) používať len poháre a podnosy na jedno použitie pri predaji nápojov na priamu konzumáciu 

a pokrmov rýchleho občerstvenia, 

n) podľa možnosti vyčleniť pri predaji potravinárskych výrobkov pracovníka na príjem a výdaj 

peňazí za zakúpený tovar, 

o) pri predaji potravín v originálnom balení od výrobcu je predávajúci povinný preukázať 

doklad o nadobudnutí tovaru, 

p) osoby manipulujúce s potravinami musia mať vhodný pracovný odev a pokrývku hlavy, 

základné vybavenie na dodržiavanie osobnej hygieny – vodu, čistiace prostriedky, utierky, 

q) všetky osoby, ktoré vyrábajú, manipulujú a uvádzajú do obehu potraviny a pokrmy  musia 

byť zdravotne a odborne spôsobilé podľa zákona  č. 355/2007  Z. z. a Vyhlášky MZ SR 

č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných 

ochorení, 

r) udržiavať produkt v predpísanej teplote,  zabrániť riziku kontaminácie a zabezpečiť 

ochranu pred nepriaznivými vplyvmi (slnko, prach, vlhko, ..apod.), 

s) v prípade alkoholických nápojov zabezpečiť viditeľné označenie s textom: zákaz predaja 

osobám mladším ako 18 rokov, 

t) pri predaji občerstvenia vylievať výpekový olej do nádob na to určených, 

u) vydať kupujúcemu doklad o zaplatení, t.j. účtenky so zákonnými náležitosťami, 

v) mať pri sebe doklad totožnosti – predaj nie je povolený osobám mladším ako 15 rokov, 

kópiu živnostenského listu, osvedčenie o registrácii SHR (výnimka pre predaj prebytkov 

drobných pestovateľov), platný zdravotný preukaz pri predávaní potravinárskych výrobkov, 

w) kontrolným orgánom doložiť zmluvu na predaj na trhovisku vystavenú prevádzkovateľom, 

x) dodržiavať zásady BOZP a požiarnu bezpečnosť podľa zákonov SR, predpisy hygienické 

a veterinárne, nesmie uvádzať nepravdivé údaje ani iným spôsobom klamať kupujúcich. 

 

3. Pri porušení ustanovení predajcom môže správca trhu jeho predaj priamo na mieste prerušiť 

alebo zakázať.  

 

4. Predajca je priamo zodpovedný za kvalitu a nezávadnosť predávaných produktov. 
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5. Každý predajca je povinný pred začatím predaja na trhovisku písomne potvrdiť súhlas 

s týmto trhovým poriadkom.  

 

6. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska: 

 

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 predajný 

stánok so zariadením, alebo predajnú plochu,   

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) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,  

f) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých 

výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve, 

g) evidenciu o reklamáciách,  

h) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť orgánom 

dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak vznikne podozrenie, 

že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných 

plodín.  

i) Predávajúci potravín je povinný predložiť súhlas regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva z miesta bydliska, resp. sídla firmy.  

 

 

Článok VII. 

Zabezpečenie čistoty a hygieny počas predaja a po skončení prevádzky 

 

1. Správca trhoviska zabezpečí zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu na 

vyčlenených miestach a dostatočné množstvo odpadkových nádob. Zmluvne zabezpečí 

odvoz a likvidáciu odpadu.   

 

2. Predajca zodpovedá za čistotu a poriadok v bezprostrednom okolí svojho predajného 

stánku.  

 

3. Správca trhu zodpovedá za celkový poriadok celého trhoviska počas a po skončení 

prevádzkového času trhoviska. 

 


