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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestská rada v Žiline

I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a
schváliť
1. návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva trhový
poriadok pre Trhovisko na Ranči pri Žiline

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Cieľom predkladaného návrhu trhového poriadku pre Trhovisko na Ranči pri Oškerde je
presné určenie podmienok predaja tovaru a poskytovania služieb na danom trhovom mieste
stanovených v zmysle zákona č. 178/1998 Z.z. Trhovým miestom je priestranstvo vyhradené
na asfaltovej ploche v Brodne č. 396, KN-C parcele č. 1021/1 na parkovisku pri ranči v tesnej
blízkosti obce Oškerda. Správcom a prevádzkovateľom trhového miesta je spoločnosť Ranč
pri Žiline, s.r.o.
Predkladané VZN je v súlade s právnym poriadkom SR a má dopad na príjmovú časť
rozpočtu mesta. Príjmy za udelené blokové pokuty za jeho porušenie sa stanú príjmom mesta.
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VLASTNÝ MATERIÁL

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
č. /2013
TRHOVÝ PORIADOK
pre
Trhovisko na Ranči pri Oškerde
I. Trhové miesto a správca trhoviska
Trhovým miestom je priestranstvo vyhradené na asfaltovej ploche v Brodne č. 396, KN-C
parcele č. 1021/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2474 m2 v k.ú. Brodno.
Správcom trhového miesta je spoločnosť Ranč pri Žiline, s.r.o., zapísaná v OR OS Žilina,
oddiel sro, vložka č. 55325/L, sídlo: Brodno 396, 010 14 Žilina, IČO: 46348891, DIČ:
2023335479.
II. Trhové dni
Trhové dni sú stanovené
a) v stredu a sobotu s predajným a prevádzkovým časom od 6.00 hod do 18.00 hod.,
b) 18., 19., 20., 21., 22., 23. decembra s predajným a prevádzkovým časom od 6.00 hod
do 18.00 hod.
III. Rozsah a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhovom mieste
A. Na trhovom mieste je možné predávať nasledovný tovar:
1) ovocie a zelenina,
2) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí - kvety, dreviny, kry a ich
priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny,
3) lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka alebo
správcu pozemku,
4) čerstvé huby, za predpokladu, že predávajúci má platné „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na
nákup, predaj a spracúvanie húb“,
5) včelie produkty od prvovýrobcov zaregistrovaných na veterinárnej správe v mieste pôvodu,
6) vianočné stromčeky, čečina, šušky, a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad o spôsobe ich
nadobudnutia,
7) všeobecne známe liečivé rastliny za podmienky, že nebudú označené ako liečivé rastliny, ale
iba botanickým názvom rastliny a predávajúci nebude uvádzať, na aké ochorenia sa rastliny
môžu použiť,
8) sušené ovocie, orechy, mandle (balené a označené predajcom a rokom zberu),
9) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste je možné uskutočňovať iba
v stánkoch alebo iných prevádzkarňach, ktoré sú na tento účel osobitne vybavené schválené
rozhodnutím verejného zdravotníctva,
10) knihy, denná a periodická tlač,
11) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné
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predmety,
12) žreby,
13) mäso a mäsové výrobky v zariadeniach schválených na tento účel príslušnými orgánmi
verejného zdravotníctva,
14) originálne balené mliečne výrobky, pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich
uchovávanie na mieste predaja,
15) originálne balené a označené pekárenské výrobky od oprávnených výrobcov,
16) balená a nebalená zmrzlina, pričom predaj nebalenej zmrzliny je možné uskutočňovať iba
v stánkoch s trvalým stanovišťom alebo iných prevádzkárňach, ktoré sú na tento účel
osobitne vybavené a schválené rozhodnutím orgánom verejného zdravotníctva,
17) živé trhové konzumné ryby,
18) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, hračky sa môžu predávať
výlučne len v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhovisku a v pojazdných predajniach.
B. Na trhových miestach sa môžu poskytovať služby:
1) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
2) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
3) oprava dáždnikov,
4) oprava a čistenie obuvi,
5) kľúčové služby,
6) čistenie peria.
C. Na trhových miestach je zakázané predávať:
1) zbrane a strelivo,
2) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
3) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
4) tabak a tabakové výrobky,
5) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
6) jedy, omamné a psychotropné látky,
7) lieky,
8) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
9) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
10) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačne
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
11) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.

IV. Podmienky predaja
1. Na trhovisku môžu predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou,
c) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny.
2. Na trhovisku nesmú predávať osoby mladšie ako 18 rokov.
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3. Predajnú plochu a predajné zariadenie môže využívať len osoba na základe:
- zmluvného vzťahu so správcom trhu,
- na základe povolenia Mesta Žilina na predaj a poskytovanie služieb na Trhovisku na
Ranči pri Oškerde,
- podľa charakteru predaja aj povolenia na umiestnenie prenosného predajného zariadenia
na trhovisku, ktoré vydáva správca trhoviska.
4. Okrem ostatných podmienok vyplývajúcich z osobitných predpisov a určených v základnej
časti tohto nariadenia sú predávajúci povinní:
a) používať na predaj len správcom trhu určenú predajnú plochu,
b) predávať len v správcom trhu schválenom predajnom zariadení na určenom mieste.
5. Premiestňovanie predajného zariadenia a zmena predajnej plochy v rozpore s vydaným
povolením počas trhov je zakázané.
6. Počas trhov je v priestore trhu zakázané:
a) skladovať akékoľvek obaly po predajnom čase mimo predajného zariadenia,
b) parkovať motorové vozidlá, okrem zvláštnych povolení vydaných správcom trhu.
7. Zásobovanie a dovoz tovaru motorovým vozidlami na trhové miesto je povolené do 8.00
hod.
8. Nájomca predajného zariadenia (stánku) je povinný dodržiavať platné predpisy bezpečnosti
ochrany zdravia pri práci a platné predpisy požiarnej ochrany. Vlastné predajné zariadenie
(stánok) musí vyhovovať platným STN.
V. Práva a povinnosti správcu trhoviska a predávajúcich na trhových miestach
1. Správca trhoviska je povinný a oprávnený:
- vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku,
- zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov
a poskytovaní služieb,
- vyzvať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny správcu, aby
opustil trhovisko,
- kontrolovať u predávajúceho udržovanie poriadku, hygieny a čistoty na trhovisku počas
predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný rešpektovať §11 Zákona 178/1998 Z.z.
 označiť svoje predajné zariadenie,
 dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
 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.
3. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu
dozoru:
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-

-

doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovania
služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti. Oprávnenie na podnikanie sa
nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou
v primeranom množstve,
povolenie na užívanie predajného zariadenia,
zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru,
pri predaji húb doklad o ich znalosti,
pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve.

VI. Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení
1. Predajné zariadenia (stánky) a predajnú plochu prenajíma pred začiatkom predaja
jednotlivým predávajúcim správca trhoviska.
2. Správca o prenajatí predajného zariadenia a predajnej plochy a o uhradení poplatku vydá
jednotlivým predávajúcim účtovný doklad.
VII. Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie a prenajatú plochu
1. Výška nájomného za prenájom plochy je určená denným poplatkom v cenníku trhoviska,
2. Výška nájomného za prenájom predajného zariadenia je určená denným poplatkom
v cenníku trhoviska.
VIII. Dodržiavanie čistoty a hygieny
1. Predajcovia sú povinní počas predaja na prenajatom mieste a v jeho okolí udržiavať
poriadok a čistotu a v zmysle príslušných právnych noriem dodržiavať pravidlá hygieny.
2. Po skončení predaja sú predajcovia povinní upratať po sebe prenajatú plochu. Správca
Trhoviska po skončení prevádzky trhoviska zabezpečuje upratanie a vyčistenie trhoviska.

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina
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