Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe § 6 zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods.3, § 5 ods. l a § 7 ods. l zákona č. 178/1998 Zb., 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 vydáva všeobecne záväzné nariadenie mesta
TRHOVÝ PORIADOK
o podmienkach  predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste TRHOVISKO II – S.H.D.T.

č. 3/1999

Čl. I 

Všeobecné ustanovenia

Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na „TRHOVISKO II – S.H.D.T.", povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovania služieb na „TRHOVISKO II – S.H.D.T." a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohoto Trhového poriadku.

Čl. II.

Určenie priestranstva trhoviska, trhových dní a času predaja

	TRHOVISKO II – S.H.D.T. sa nachádza v priestore Starého trhoviska vymedzenom ulicami Horný val a ul. Na priekope, Žilina. 

Trhovými dňami sa stanovujú pondelok až sobota, vždy v príslušnom kalendárnom týždni kalendárneho roka, pričom sa na trhovisku stanovuje:
	prevádzkový čas  	od 06:00 do 19:00 hod.

predajný čas 	 	od 08:30 do 16:00 hod. 	od 1. 10 do 31. 3. 
od 08:30 do l6:30 hod 	od 1. 4. do 30. 9. 
od 08:00 do 12:00 hod. 	sobota
Predávajúci je oprávnený na predaj aj pred takto stanoveným začiatkom predaja alebo po jeho skončení, vždy však iba v rámci stanoveného prevádzkového času za dodržania podmienok tohoto Trhového poriadku.

Čl.. III 

Druh predávaných výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku

	Na „TRHOVISKU II – S.H.D.T." sa môžu bez obmedzenia predávať:

	ovocie a zelenina  (musia   vyhovovať hygienickým  požiadavkám   v zmysle  platných predpisov)

poľnohospodárske výrobky. ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady, ozdobné kry, semená, ovocné stromčeky)
	všeobecne známe liečivé rastliny (napr. Lipový kvet, podbeľ atď.) za podmienky, že nebudú označené ako liečivé rastliny a predávajúci nebude pri predaji uvádzať, na aké ochorenia sa rastliny môžu použiť

sezónne ozdobné a úžitkové predmety (najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom, pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam) 
drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety 
knihy, denná a periodická tlač 
žreby okamžitých lotérii  a žrebových vecných lotérií.
	Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené podmienky stanovené osobitnými predpismi t.j. vyžaduje sa osvedčenie - atest:

	Včelí med musí byť zmyslovo bezchybný, zdravotne nezávadný, uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky nezávadného materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia a doby použiteľnosti. Med môžu predávať (ponúkať) osoby, ktoré sú zdravotne spôsobilé (máju zdravotný preukaz) a majú osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre túto činnosť.

Vajcia - povolený je len predaj čerstvých slepačích vajec, označených, pochádzajúcich od výrobcov, ktorým bolo príslušným veterinárnym orgánom vydané osvedčenie o spôsobilosti podmienok na ich produkciu. Predaj slepačích vajec je možný, ak sú predajné miesta na tento účel vybavené chladiacou vitrínou a vhodným skladovým priestorom. Vajcia pri predaji musia byť chránené proti priamemu pôsobeniu slnečných lúčov. Ku kontrole vajec zabezpečí prevádzkovateľ trhoviska ovoskop {presvecovacie zariadenie), ktorý musí byť prístupný zákazníkovi.
	Trhové konzumné živé ryby môžu byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore za podmienok stanovených orgánmi veterinárnej správy.
	Huby možno predával' len na základe osvedčenia o poznaní húb vydané Štátnym krajským hygienikom, ktorý ho vydá na základe žiadosti a protokolu o skúške vydaného v Štátnom zdravotnom ústave v Čadci, Palárikova ulica. Oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov húb, ktoré sú v osvedčení uvedené, povolenie na predaj húb musí byť kupujúcim viditeľne predložené. (Nie je možné predaj pokrájaných alebo sušených húb).
	Alkoholické nápoje (liehoviny, destiláty, víno, pivo) sa môžu pohostinským spôsobom predávať ten príležitostne na základe osobitného súhlasu MsÚ (napríklad vianočné trhy, sezónny predaj burčiaku a pod.). 
	Syrové korbáčiky, oštiepky, parenice je možné predávať na trhovisku v originálnom balení, ak je na tento účel predajné miesto vybavené chladiacou vitrínou. Tieto potraviny musia  mať  vystavené  osvedčenie  o  spôsobilosti   podmienok  pre   ich   výrobu  vydané príslušným orgánom veterinárnej správy. 
	Vianočné stromčeky,  chvoje, šišky, čečinu a výrobky  z nich  možno predávať len na základe preukázaného potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia (potvrdenie majiteľa alebo správcu lesa).
	Predaj spotrebných výrobkov, pre ktoré platia na TRHOVISKO II – S.H.D.T." obmedzenia:

	Spotrebné výrobky najmä textilné, odevné, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, očnej optiky (okuliare), drobný tovar, papierenské výrobky, športové potreby, hračky, kožená galantéria, železiarsky tovar, hudobné nosiče, hodinky, autodoplnky sa môžu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom.
	Za stánok s trvalým stanovišťom sa okrem pevne zabudovaných krytých a uzavretých stánkov spojených so zemou, považujú aj kryté a uzavreté stánky (Essex, unimobunka atď.) a zastrešené predajné  stánky,  spojené  v súvislý  rad  a  bez  použitia technických prostriedkov nerozkladateľné a neoddeliteľné.
	Obmedzenia podľa čl. III - bod 3a/ sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.

	Na „TRHOVISKU II – S.H.D.T." sa môžu poskytovať tieto služby:

	pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie v zmysle príslušných  zákonných ustanovení

brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
oprava dáždnikov
oprava a čistenie obuvi
kľúčové služby
fotografické, video a reprografické služby
brašnárske služby.
	Na „TRHOVISKU II – S.H.D.T." je z a k á z a n é predávať:

	mlieko a mliečne výrobky

vajcia vodnej hydiny
	výrobky z vajec

mäso jatočného hovädzieho dobytka, ošípaných, teliat, oviec, kôz a kozliat, včítane vnútorností a výrobkov z nich, mäso a výrobky z domácich zakáľačiek, zveriny, králikov, vodnej a hrabavej hydiny
lahôdkárenské výrobky (výrobky studenej kuchyne)
cukrárske výrobky
masť
jatočný dobytok, jatočné ošípané, ovce, teľatá a zver
lieh, liehoviny a destiláty, víno, pivo, ako i ďalšie alkoholické a nealkoholické nápoje v spotrebiteľskom balení 
tabak a tabakové výrobky 
osivá a sadivá, ktoré môžu uvádzať do obehu len fyzické a právnické osoby s osobitným poverením a atestom 
rastliny a živočíchy druhov, chránených podľa zákona o štátnej ochrane prírody, ako i nebezpečné živočíchy (výnimku tvoria rastliny resp. živočíchy z vlastnej rastlinnej alebo živočíšnej   produkcie,   pri   ktorých   žiadateľ   o   povolenie   na   predaj   predloží   platné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu
	liečivé rastliny a výťažky z nich. spracované a označené ako liečivá a čajové zmesi z bylín 
	lieky, jedy, omamné, psychotropné a rádioaktívne látky a iné špecifické výrobky, ktorých predaj je viazaný na osobitné povolenie 
	živé zvieratá s výnimkou  trhových konzumných rýb (tento zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody  zvierat organizované zväzmi  a združeniami chovateľov
	tlač a iný tovar, ktorý ohrozuje mravnosť podľa zákona SNR č. 445/1990 Zb., 
	zbrane, strelivo, výbušniny a všetky druhy zábavnej pyrotechniky 
	tovar z prívesov a z nákladných áut (s výnimkou predaja zemiakov na zimné uskladnenie), predajné plochy (pulty) musia byť umiestnené minimálne 70 cm nad zemou (zákaz predaja zo zeme!) 
	automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
	tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob nadobudnutia


	Na „TRHOVISKU II – S.H.D.T." sa môžu predávať

potravinárske výrobky, kozmetické, pracie a čistiace prostriedky len v stánkoch s trvalým stanovišťom (Essex), a to v súlade so zákonom NR SR č. 152/1995 Z.z. O potravinách, ako i Výnosom ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva zdravotníctva SR č. 981/1996-100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva Potravinový kódex SR.
Predaj sa môže uskutočňovať len v stánkoch a za podmienok schválených rozhodnutím Okresného hygienika v Žiline.

7.   Krátkodobý predaj potravinárskych výrobkov
sa môže uskutočňovať len v súlade s desiatym oddielom Potravinového kódexu. „Hygiena stánkového a iného ambulantného predaja potravín". Okrem povolenia Mesta Žilina je k takémuto predaju potrebné rozhodnutie Okresného hygienika v Žiline, ktorý toto vydáva ku každej akcii s presným vymedzením času predaja a sortimentu potravín.

Čl. IV. 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na „TRHOVISKU II – S.H.D.T."

Na „TRHOVISKU II – S.H.D.T." môžu na základe povolenia mestu predávať výrobky a poskytovať služby:
	fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. v platnom znení a ostatné subjekty oprávnené vykonávať obchodnú činnosť v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
	osoby, u ktorých sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie alebo zápis v obchodnom registri, v prípade predaja poľnohospodárskych prebytkov z vlastnej rastlinnej alebo živočíšnej produkcie, lesných plodín, ovocia, zeleniny, zemiakov, zeleninových a kvetinových sadeníc, kvetov, stromčekov a okrasných krikov, a to:

	samostatne hospodáriaci roľníci (na základe Osvedčenia SHR vydaného v zmysle § 12 pís. a/ až. písm. e zákona č. 219/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov 
	drobnochovatelia   a   pestovatelia,   ktorí   spôsob   nadobudnutia   tovaru   preukazujú potvrdením príslušného mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy. resp. záhrady alebo platným preukazom člena záhradkárskeho alebo chovateľského zväzu 
	osoby predávajúce čečinu, lesné šišky a lesné plody vrátane húb, ktorí majú súhlas k ich odberu od príslušného vlastníka, alebo správcu lesa alebo pozemku

	autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona č 383/1997 Z.z. - Autorský zákon a výrobcovia po domácky vyrobených alebo spracovaných drobných výrobkov z dreva, prútia, bavím, peria, kvetov, čečiny a kovu, ktorých výroba nepodlieha živnostenskému konaniu

občania predávajúci vlastne použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
	Na „TRHOVISKU II – S.H.D.T." nesmú predávať a poskytovať služby

	Osoby mladšie ako 18 rokov (osoby vo veku od 15-18 rokov môžu so súhlasom zákonného zástupcu vypomáhať ako pomocný personál predávajúcemu pri predaji)
	Cudzí štátny príslušníci bez oprávnenia na podnikanie,

	Osoba oprávnená na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhovisku musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu so správcom trhoviska, alebo doklad o zaplatení denného poplatku za predajné miesto. Pri predaji spotrebných výrobkov na trhovisku musí mať uzatvorenú dlhodobú nájomnú zmluvu (spravidla jeden rok).

V prípade, že predávajúci má dlhodobo prenajatý jeden alebo viac stánkov s trvalým stanovišťom na trhovisku na predaj spotrebných výrobkov, môže mu správca trhoviska prenajať na takýto predaj ďalší stánok aj na kratšiu dobu ako jeden rok
	Pri predaji húb musí mať predávajúci doklad - osvedčenie o ich znalosti. Pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí.
	Konzumné ryby sa môžu predávať v období vianočného predzásobenia za podmienok stanovených orgánom veterinárnej správy.
	Fyzické a právnické osoby predávajúce na Trhovisku sú povinné dodržiavať hygienické a veterinárne predpisy, nariadenia v oblasti obchodu, ochrany spotrebiteľa, cien a poplatkov a všetky ostatné súvisiace predpis} a umožniť kontrolu oprávnených osôb a podriadiť sa jej výsledkom.
	Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť, pokiaľ je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných predpisov, alebo v akosti uvádzanej predávajúcim.
	Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých časti, ovocie musí byť akostne roztriedené a počas predaja uložené v debnách, košoch, príp. vyložené na zákazníkom dostupnom mieste (nie na zemi)
	Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu potvrdenie o odobratí vzorky a jej hodnoty.
	Predávajúci v zmysle § 20 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.79/1997 o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam musí spĺňať podmienky odbornej a zdravotnej spôsobilosti. Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba zdravotným preukazom. Odbornú spôsobilosť preukazuje osoba dokladom o získaní vzdelania v zmysle § 22 citovanej vyhlášky alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činnosti, ktoré jej vydá Štátny okresný hygienik. Táto vyhláška sa vzťahuje na všetkých pracovníkov prichádzajúcich do styku s potravinami.
	Ak sa kontrolu zistí, že predávam tovar nezodpovedá požiadavkám stanoveným všeobecne záväznými predpismi, kontrolný orgán:
	zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti, ako i peňažnú sankciu podľa platných predpisov
	upozorní   na  túto  skutočnosť  správcu  trhoviska  a  príslušný   orgán,   u   ktorého je predávajúci registrovaný

	Mesto Žilina, orgány veterinárneho a zdravotného dozoru, Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých tovarov vzhľadom na podmienky predaja, akosť a nákazovú situáciu.

Predaj v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhovisku sa riadi rozhodnutiami a podmienkami vydanými orgánmi veterinárnej správy a štátnym okresným hygienikom, štátnym zdravotným ústavom, ako aj platnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Žilina a ostatnými právnymi predpismi.

Čl. V

Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb

	Predávajúci na „TRHOVISKU II – S.H.D.T." je povinný:

	označiť   svoje   predajné   zariadenie   menom   fyzickej   alebo   právnickej   osoby, obchodným názvom, sídlom, menom zodpovedného vedúceho

predávať' len   na predajnom   mieste,   ktoré  má  prenajaté alebo určené  správcom trhoviska
dodržiavať hygienické, veterinárne, bezpečnostné predpisy, ako i predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa
uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o vlastnostiach predávaných  výrobkov a s ohľadom na povahu  výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom    na    obsluhu    a    zvláštnymi    technickými    pravidlami,    v prípadoch ustanovených zákonom riadne vyplniť záručný list 
vysporiadať reklamácie spotrebiteľov podľa platných právnych predpisov
pri zrušení prevádzkárne (stánok s trvalým stanovišťom) písomne informovať Okresný úrad v Žiline a Mestský úrad v Žiline o tom, kde a kto je povinný vysporiadať prípadné reklamácie
pri dočasnom uzavretí prevádzkárne na mieste, kde je uvedená predajná doba, označiť začiatok a koniec uzavretia
predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť kupujúcemu prekontrolovať si správnosť týchto údajov, používať len váhy, miery a závažia opatrené platnou ciachou
dodržiavať   podmienky   pre   predaj   zdravotne   nezávadného   tovaru,   u   zeleniny maximálne prípustné množstvo dusičnanov
používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov
zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou a akostnou triedou, zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi a ceny správne účtovať
viesť   autorizovanú   inšpekčnú   knihu   podľa   osobitných   predpisov   s výnimkou fyzických osôb predávajúcich rastlinné a živočíšne výrobky zvláštnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny a občanov, predávajúcich vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
umožniť   kontrolným   orgánom   vykonanie   kontroly   dodržiavania   stanovených podmienok predaja tovaru a podriadil sa rozhodnutiam kontrolného orgánu
na požiadanie  správcu trhoviska alebo kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady, podľa charakteru predaja:
	občiansky preukaz

povolenie Mesta Žilina na predaj výrobkov, resp. poskytovanie služieb
pracovnú zmluvu (originál alebo overenú kópiu) a overenú kópiu Živnostenského oprávnenia, ak predávajúci sám nemá povolenie k podnikaniu
živnostenské oprávnenie (živnostenský list, výpis z obchodného registra.)
	list vlastníctva alebo potvrdenie príslušného mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy alebo záhrady

preukaz člena záhradkárskeho zväzu
preukaz člena chovateľského zväzu
doklad (dodací list - faktúru) o nadobudnutí predávaného tovaru so všetkými predpísanými náležitosťami k tovaru (doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi v primeranom množstve medzi sebou)
zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru
	nájomnú zmluvu na predajné miesto, alebo doklad o zaplatení predajného miesta

osvedčenie o znalosti húb
doklad o kontrole zdravotnej nezávadnosti a akosti tovaru
veterinárne osvedčenie,   stanovisko  štátneho  zdravotného ústavu, osvedčenie  o obsahu cudzorodých látok v rastlinných produktoch
potvrdenie o odbere čečiny
autorizovanú inšpekčnú knihu.

ČI. VI.

Pravidlá prenajímania prenosných zariadení a spôsob určenia nájomného

Ak správca trhoviska vlastní prenosné predajné zariadenie môže ho prenajať záujemcom o predaj. Prenosné predajné zariadenie sa môže prenajať len na predaj výrobkov, ktoré tento trhový poriadok povoľuje pre predaj bez obmedzujúcich podmienok na predaj tovaru
Poplatok za prenájom prenosného predajného zariadenia sa stanovuje vo výške 250.- Sk za deň. Poplatok vyberá správca.
Správca „TRHOVISKA II – S.H.D.T.“ môže záujemcovi o predaj, ktorý má vlastné prenosné predajné zariadenie, prenajať plochu na " TRHOVISKU II – S.H.D.T." na umiestnenie takéhoto prenosného predajného zariadeniu.
Poplatok za prenájom plochy pod prenosné predajné zariadenie sa stanoví dohodou správcu „TRHOVISKA II – S.H.D.T." s predávajúcim,
Nájomné za prenájom ostatných predajných zariadení, stánkov s trvalým stanovišťom alebo nájomné za prenájom pozemku sa stanovuje dohodou medzi prenajímateľom - správcom „TRHOVISKA II – S.H.D.T.“ a nájomcom - predávajúcim.

ČI. VII.

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb

	Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov alebo poskytovania služieb a jeho bezprostredné okolie v čistote počas predaja a po jeho skončení zanechať miesto predaja čisté a upratané.

Predávajúci musí vylúčiť z predaja ovocie, zeleninu, lesné plodiny a iné požívatiny, ktoré sú čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené.
Predávajúci je povinný pri predaji ovocia, zeleniny a lesných plodín zabezpečiť, aby boli očistené, zbavené hliny a vädnúcich častí.
Predávaný tovar je predávajúci povinný plniť do hygienicky nezávadných obalov.
Predávajúci je povinný mať pri predaji čistý odev.
Predávajúci nesmie tovar predávať zo zeme.

Čl. VIII.

Správa trhoviska

	Správu „TRHOVISKA II – S.H.D.T." vykonáva správca, ktorým je spoločnosť S.H.D.T. v.o.s. so sídlom R. Zaymusa 10, prevádzka Horný val 792/47, Žilina.


Čl. IX.

Orgány dozoru a sankcie

	Správca „TRHOVISKA II – S.H.D.T." je povinný:

	zverejniť mi viditeľnom mieste platný TRHOVÝ PORIADOK

zabezpečiť   dodržiavanie  trhového   poriadku   a   ostatných   podmienok   pri   predaji výrobku a poskytovaní služieb
spolupracovať s orgánmi dozoru pri výkone ich kontrolnej činnosti podľa platných predpisov a tohoto trhového poriadku
zabezpečiť predaj spôsobom, aby mohol byť riadne a bezpečne vykonávaný a vytvoriť podmienky pre kultúrne a bezplatné odskúšanie výrobku 
zabezpečiť dennú kontrolu čistenia trhoviska zodpovednými pracovníkmi 
zabezpečiť obhospodarovanie zariadení trhových miest
označiť viditeľne na trhovisku, kto je správcom, jeho sídlo a možnosť kontaktu s ním 
vypracovať protipožiarne a bezpečnostné opatrenia pre trhovisko
	Správca „TRHOVISKA II – S.H.D.T." je oprávnený:

	kontrolovať u predávajúceho oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku, preukaz totožnosti

kontrolovať u predávajúcich a poskytovateľov služieb doklad o nadobudnutí tovaru
kontrolovať používanie elektronickej registračnej pokladnice
kontrolovať  udržiavanie  poriadku,   hygieny   a čistoty  počas  predaja  výrobkov  a poskytovania služieb a po ich skončení kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku
pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb
kontrolovať zdravotné preukazy osôb predávajúcich potravinársky tovar
	kontrolovať dodržiavanie hygienických predpisov a opatrení
	u  drobnochovateľov  a  pestovateľov,   ktorí   predávajú   svoje   prebytky   kontroluje primeranosť   množstva   poľnohospodárskych   produktov   v nadväznosti   na   výmer záhrady, či inej poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy 
	kontrolovať autorizovanú inšpekčnú knihu

kontrolovať   označenie   stánkov,   stolov   a   iných   predajných   miest   podľa  tohoto Trhového poriadku a označenie tovaru cenovkami
kontrolovať dodržiavanie podmienok predaja stanovených týmto trhovým poriadkom a ostatných platných zákonov.
	V prípade, že ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve, nevyžaduje sa oprávnenie na podnikanie podľa Tohoto trhového poriadku, ani doklad o nadobudnutí tovaru.


Čl. X

Orgány dozoru a sankcie

	Dozor nad dodržiavaním tohoto Trhového poriadku vykonávajú:

	Slovenská obchodná inšpekcia

Okresný úrad Žilina
Mesto Žilina/poslanci mestského zastupiteľstva, poverení pracovníci mestského úradu a mestská polícia
Orgány potravinového dozoru (ďalej len „orgány dozoru").
	Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhovisko, alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovisku.

Orgány dozoru môžu uložiť pokutu:
	Od 50.000,- Sk do 500.000,- Sk fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhovisko bez povolenia, alebo správcovi trhoviska za porušenie povinnosti podľa ČI. IX., bod 1.

Od 5.000,- Sk do 500.000,- Sk fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovisku bez povolenia, alebo ktorá predáva na trhovisku výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktorá predáva potravinárske výrobky a kozmetické prostriedky, ktorých predaj nie je podľa ČI. III bod 6. a 7. povolený, 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, mimo takto určených miest.
	Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie sú týmito ustanoveniami Trhového poriadku dotknuté.


ČI. XI.

Záverečné ustanovenia

	Povolenie na správu Trhoviska vydané podľa doterajších predpisov sa pokladá za povolenie vydané podľa tohoto Trhového poriadku.

Tento Trhový poriadok bol prerokovaný v mestskom  zastupiteľstve dňa 20.5.1999. Nadobúda účinnosť 15-dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j. dňom 4.6.1999.

Ing. Miroslav Adámek, v.r.						Ing. Ján Slota, v.r. 
prednosta mestského úradu						primátor mesta





