VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY
TRHOVÝ PORIADOK – TRHOVISKO KOCKA
Číslo: 6/2014

V Piešťanoch dňa 26.09.2014

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1, 2 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 (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) Mesto Piešťany vydáva trhový
poriadok pre trhovisko KOCKA v Piešťanoch.
2. Trhovisko KOCKA sa nachádza v lokalite ulice A.Hlinku, na parcele č. 3355/1 v k.ú.
Piešťany.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je príloha č. 1 - orientačný plán trhoviska KOCKA
s očíslovanými predajnými stánkami.
§2
Charakteristika trhoviska
1. Trhovisko KOCKA je nekryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj
výrobkov.
2. Predajný stánok na trhovisku KOCKA je stánok s celoročnou prevádzkou, ktorý je
súčasťou trhoviska, prenajatý predávajúcemu správcom trhoviska. Predajný stánok má
rozmery 1,95 m x 1,55 m, je zelenej farby, je zastrešený a môže byť aj uzamykateľný.
3. Trhovisko KOCKA je vybavené
a) prívodom pitnej vody (musí byť prístupný aj pre kupujúcich) a odvodom odpadových
vôd do kanalizačnej siete,
b) oddelenými záchodmi pre zamestnancov trhoviska, predávajúcich a kupujúcich
a vybavených umývadlom s prívodom pitnej vody,
c) vyhradeným priestorom s uzatvárateľnými nádobami na dočasné skladovanie odpadkov
a oddelené dočasné skladovanie konfiškátov živočíšneho pôvodu,
d) predajnými stánkami,
e) informačnou tabuľou pre potreby predávajúcich a kupujúcich umiestnenou
na viditeľnom a prístupnom mieste.
4. Na trhovisku KOCKA je umiestnených 42 ks predajných stánkov. Priestor trhoviska
KOCKA sa člení podľa charakteru a druhu predávaných výrobkov nasledovne
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a) ovocie, zelenina, kvety a živočíšne produkty – predajné stánky č. 1 – 28,
b) spotrebný tovar – predajné stánky č. 29 – 42.
5. V mesiacoch november, december, január a február môžu byť predajné stánky č. 1 – 28
určené na predaj ovocia, zeleniny, kvetov a živočíšnych produktov využívané aj na predaj
iného sortimentu výrobkov.
6. Na trhovisku KOCKA je zakázané poskytovať služby.
7. Na trhovisku KOCKA je zakázané predávať ambulantným spôsobom.
§3
Správa trhoviska a povinnosti správcu trhoviska
1. Správu trhoviska KOCKA vykonávajú Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia,
IČO: 37 834 240 so sídlom Piešťany, Valová 1919/44 (ďalej len „správca trhoviska“).
2. Správca trhoviska je povinný tento trhový poriadok zverejniť na viditeľnom mieste
na trhovisku KOCKA a zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok
pri predaji výrobkov.
3. Správca trhoviska nesmie umožniť predaj výrobkov bez povolenia Mesta Piešťany.
4. Správca trhoviska je povinný
a) kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku,
b) vykonávať dozor nad predajom,
c) napomáhať kontrolným orgánom pri výkone dozoru,
d) zabezpečiť znalca na kontrolu predávaných húb a kontrolovať osvedčenia o osobitnej
spôsobilosti na predaj húb,
e) kontrolovať osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky
závažných činností osôb, ktoré predávajú potraviny,
f) sledovať dodržiavanie hygienických predpisov,
g) zabezpečovať udržiavanie poriadku a čistoty pred začatím prevádzky, počas
prevádzky a po ukončení prevádzky trhoviska.
5. Správca trhoviska ďalej
a) zabezpečí rozmiestnenie a očíslovanie predajných stánkov podľa orientačného plánu
trhoviska,
b) vedie evidenciu obsadených predajných stánkov a na jej základe prideľuje predajné
stánky novým záujemcom, na informačnej tabuli umiestnenej na trhovisku zverejňuje
zoznam obsadených predajných stánkov, ktorý podľa potreby aktualizuje,
c) vedie evidenciu počtu dní uskutočňovaného predaja poľnohospodárskych prebytkov
fyzickými osobami,
d) kontroluje označenie predajných stánkov a označenie predávaných výrobkov cenou.
6. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho
a) oprávnenia na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov, 1) 2) 3)
b) povolenie na predaj výrobkov vydané Mestom Piešťany,
c) doklad o nadobudnutí tovaru,
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používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov, 4)
udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a po jeho skončení,
dodržiavanie trhového poriadku,
primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov (ďalej len "vlastné použité výrobky") fyzickými osobami medzi
sebou; primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska
individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov,
h) pri predaji húb – osvedčenie o odbornej spôsobilosti 5) predávajúceho.
d)
e)
f)
g)

§4
Trhové dni, prevádzkový čas trhoviska a čas zásobovania trhoviska
1. Prevádzkový čas trhoviska KOCKA je nasledovný
pondelok – piatok .... 07,00 hod. – 17,00 hod.
sobota ....................... 07,00 hod. – 12,00 hod.
2. Čas zásobovania trhoviska KOCKA je nasledovný
pondelok – piatok ..... 06,00 hod. – 08,00 hod.
16,00 hod. – 18,00 hod.
sobota ....................... 06,00 hod. – 08,00 hod.
12,00 hod. – 14,00 hod.
3. Motorové dopravné prostriedky, ktorými sa zásobuje trhovisko KOCKA, môžu byť v tomto
priestore len po dobu nevyhnutnej potreby.
4. Mimo vyhradený čas zásobovania je povolené zásobovanie iba ručnými vozíkmi.
§5
Sortiment predávaných výrobkov
1. Na trhovisku KOCKA sa môžu predávať
a) čerstvé ovocie,
b) čerstvá zelenina, zemiaky,
c) výrobky z ovocia a zo zeleniny,
d) lesné plody,
e) kvety,
f) priesady,
g) živé trhové konzumné ryby za dodržania podmienok stanovených osobitným
predpisom,6)
h) trvanlivé mäsové výrobky, mäsové konzervy za dodržania podmienok stanovených
osobitným predpisom,6)
i) neoznačené slepačie konzumné vajcia z vlastnej produkcie za dodržania podmienok
stanovených osobitným predpisom,6)
j) včelie produkty, včelí med a výrobky z medu za dodržania podmienok stanovených
osobitným predpisom, 6) 7)
k) čerstvé huby – len s osvedčením o osobitnej spôsobilosti na ich predaj, voľne rastúce
čerstvé huby musia byť označené ich druhom, neporušené a nepokrájané, s uvedením
dátumu ich zberu,
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l)
m)
n)
o)
p)

orechy,
mak,
tekvicové jadierka,
balená kvasená kapusta – teplota ovzdušia do 10°C,
cukrárske výrobky, napr. zázvorníky, medovníky, linecké koláče, trubičky, vianočné
oblátky, lokše,
q) kríky a stromy, napr. vianočné,
r) tradičné ľudovo-remeselné výrobky,
s) spotrebné výrobky – okrem elektrotechnických výrobkov.
Potraviny uvedené pod písm. c), g) až j), o) a p) musia pochádzať od výrobcov registrovaných
miestne príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
2. Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí.
§6
Osoby oprávnené predávať výrobky
1. Predávať výrobky na trhovisku KOCKA možno len na základe povolenia vydaného
Mestom Piešťany. Povolenie sa vydáva na dobu určitú, maximálne však do konca
kalendárneho roka.
2. Na trhovisku KOCKA môžu na základe povolenia Mesta Piešťany predávať výrobky
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov, 1) 2)
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 3)
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou.
3. Mesto Piešťany vydá na základe žiadosti o vydanie povolenia na predaj na trhovisku
povolenie žiadateľovi uvedenému odseku 2, ktorý preukáže splnenie podmienok podľa §10
zákona a predloží nasledovné doklady
a) kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, 1) 2) ak je žiadateľom
osoba podľa § 10 písm. a) zákona; žiadateľ na žiadosť mesta predloží originál
oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,
b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, 3) ak je
žiadateľom osoba podľa § 10 písm. b) zákona,
c) čestné vyhlásenie o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité
výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c)
zákona,
d) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
podľa osobitných predpisov, 8) ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
na ktorý sa taký doklad vyžaduje,
e) 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, 4) že nie je povinný na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu,
4

f) žiadateľ, ak je osoba podľa § 10 písm. b) zákona, preukáže, že je vlastníkom pozemku,
na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo je
nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý
ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti
na tomto pozemku.
§7
Povinnosti predávajúcich na trhovisku
1. Predávajúci je povinný
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 1)
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, 4)
d) udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote, po skončení predaja zanechať predajné
miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky cenou, 9)
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov podľa osobitných predpisov, 10)
najmä
- predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo správnom množstve a umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
- predávať výrobky v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci
predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky
rozdiely,
- predávať výrobky za dohodnuté ceny,
- správne účtovať ceny pri predaji výrobkov,
- zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov,
- dodržiavať pri predaji výrobkov podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom
alebo osobitným predpisom 11) tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu,
- predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
- zabezpečiť predaj výrobkov spôsobom, ktorý umožňuje ich bezpečné použitie,
- predávať výrobky len na mieste určenom správcom trhoviska,
- uhradiť denný poplatok za predajný stánok pred začiatkom predaja,
- uhradiť mesačný poplatok za predajný stánok najneskôr do 5. dňa mesiaca, v ktorom
sa uskutočňuje predaj výrobkov,
- dodržiavať osobnú hygienu,
- predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky,
- mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných
činností a predávajúci huby osvedčenie o odbornej spôsobilosti na ich predaj,
- mať doklady o nadobudnutí predávaných výrobkov.
2. Predávajúci je povinný predložiť orgánu dozoru
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov trhovisku a preukaz
totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného
za predajné zariadenie alebo predajnú plochu,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru,
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d) doklad o nadobudnutí tovaru.
3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhovisku v zmysle § 10 písm. b) zákona, je
povinná poskytnúť orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie
nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti.
4. Pri predaji kvetov sa povoľuje vystavovať tovar pred predajným stánkom max. do 0,5 m
od predajného stánku.
5. Pri predaji ostatných výrobkov sa povoľuje vystavovať tovar len v rozsahu predajného
stánku. Tovar môže byť skladovaný výlučne v pracovnom priestore predajného stánku.
§8
Poplatky
1. Na trhovisku KOCKA je stanovený denný poplatok za jeden predajný stánok nasledovne
a) od 0,50 eur do 3,50 eur – poľnohospodárske prebytky, vlastné použité výrobky, cenu
stanoví správca trhoviska na základe množstva a sortimentu predávaného tovaru,
b) 7 eur – ostatný sortiment výrobkov.
2. Na trhovisku KOCKA je stanovený mesačný poplatok za jeden predajný stánok nasledovne
a) poľnohospodárske prebytky (pri predaji ovocia, zeleniny a kvetov je možný
maximálne jeden mesačný poplatok v kalendárnom roku), vlastné použité výrobky
– 67 eur,
b) predaj na základe osvedčenia o evidencii samostatne hospodáriaceho roľníka
a na základe oprávnenia na podnikanie
– 83 eur ......... (ovocie a zelenina),
– 67 eur ......... (ostatný sortiment),
c) predaj v mesiacoch január a február
– 35 eur.
3. Po uhradení poplatku predávajúci obdrží od správcu trhoviska doklad o zaplatení.
§9
Údržba trhoviska
1. Správca trhoviska zabezpečí za spoluúčasti predávajúcich čistenie priestorov trhoviska
KOCKA, najmä bezprostredné okolie predajných stánkov počas prevádzkového času
trhoviska KOCKA a aj po jeho skončení.
2. Na trhovisku KOCKA je po prevádzkovom čase zakázané skladovať akékoľvek obaly
(vrecia, prepravky, debny, ...) a parkovať motorové vozidlá.
3. Na trhovisku KOCKA je zakázané na predajné stánky umiestňovať akékoľvek prístrešky,
plachty, tyče a pod..
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4. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť potrebný počet kontajnerov na komunálny odpad,
ktorý vznikne na trhovisku KOCKA.
5. Za zimnú údržbu trhoviska KOCKA zodpovedá správca trhoviska.
§ 10
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Mesto Piešťany prostredníctvom
a) poverených pracovníkov Mestského úradu v Piešťanoch,
b) Mestskej polície Mesta Piešťany.
2. Mesto Piešťany môže podľa osobitného predpisu (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov), právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej
na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak poruší toto nariadenie.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Mesto Piešťany dozvedelo o tom, kto
sa konania podľa predchádzajúcej vety dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia
nariadenia. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Výnos pokút je príjmom obce.
3. Oprávnenia Mesta Piešťany, ako orgánu dozoru v zmysle § 12 zákona, sankcie a priestupky
sú upravené zákonom.
4. Mesto Piešťany opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila
trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom
mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 11 zákona
(ďalej len "porušiteľ").
5. Orgán dozoru zruší zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
uložený opatrením podľa odseku 4, ak porušiteľ odstráni zistené nedostatky.
§ 11
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 13/2007 Trhový
poriadok – Trhovisko Kocka.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ č. 111/2014 dňa 26.09.2014 a nadobúda
účinnosť 22.10.2014.

Ing. Remo Cicutto, v.r.
primátor mesta Piešťany
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1) zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
2) zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
3/ zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
4) zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
5) § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 209/2014 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah
odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní
a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie
odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy
6) Nariadenie vlády č. 359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne
a na malé množstvá
Nariadenie vlády č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a
dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a
mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam
7) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 o mede
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 354/2000 Z.z., ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca med
a výrobky z medu
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
8) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín
(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú.v. EÚ L 139, 30.4.2004) v platnom znení, § 13 ods. 4 písm. a)
a § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie
a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných
potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (oznámenie č. 4/2008 Z.z.)
9) § 15 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
10) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva
prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č.
195/1996 Z.z.), zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
11) zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a oznámenie Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 195/1996 Z.z.
oznámenie č. 195/1996 Z.z. - výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti
Potravinového kódexu Slovenskej republiky
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