Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľké Kapušany č. 118/2013
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v Meste Veľké Kapušany

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 4
ods. 3 písm. d) a i) zákona SNR 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 VEĽKÉ KAPUŠANY
č. 118/2013
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v Meste Veľké Kapušany

§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len „VZN“ ) upravuje podmienky predaja
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, oprávnenie mesta pri zriaďovaní
a povoľovaní trhových miest, práva a povinnosti správcu trhoviska, povinnosti fyzických
a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN.

§2
Základné pojmy
1) Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné
priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj;
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené podľa
osobitných predpisov na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb
v stánkoch s trvalým stanovišťom a na prenosných predajných zariadeniach;
c) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené podľa osobitných predpisov na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkarniach a a na prenosných
predajných zariadeniach;
d) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy
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a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou;
e) ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, na
prenosných predajných zariadeniach, v pojazdnej predajni a sezónny predaj na
verejnom priestranstve pred prevádzkarňou;
f) stánkom s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou prevádzkou alebo
sezónnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva
prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo
neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo
správcu trhoviska.
Za stánok s trvalým stanovišťom sa okrem pevne zabudovaných krytých a uzavretých stánkov spojených so zemou považujú aj kryté a uzavreté stánky (napr.
unimobunka) a zastrešené predajné stánky spojené v rad, nerozkladateľné
a neoddeliteľné.
2. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je pre
prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho
prenajme na ambulantný predaj.
3. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté
na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo alebo
technologicky patrí k prevádzkarni.
4. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.
5. Správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, ktoré sú vo vlastníctve mesta, vykonáva mesto, resp. správca týchto nehnuteľností. Túto správu môže mesto zveriť fyzickej
alebo právnickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu ( ďalej len správca trhoviska ).
6. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto. Ak je trhovým
miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa ods. 2, za správcu trhového
miesta sa považuje ich prenajímateľ.

§3
Povoľovanie trhových miest
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste vydáva Mesto Veľké Kapušany. Povolenie na umiestnenie
prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo v tržnici vydáva správca
trhového miesta s náčrtom určeného miesta na predaj.
2. Pri povoľovaní sa prihliada na verejný záujem, ochranu verejného poriadku, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja, výrobkov a poskytovania služieb.
3. Mesto Veľké Kapušany vopred nahlási predaj potravín na trhových miestach
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Michalovce ( ďalej len „RVaPS“).
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§4
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí byť v súlade
s platnými právnymi predpismi a musí vyhovovať všeobecným, technickým,
hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov. Na trhových
miestach sa nesmie predávať nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže
spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho pôvod. Doklad o nadobudnutí tovaru sa
nevyžaduje pri predaji použitých výrobkov medzi fyzickými osobami navzájom a pri
predaji výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.
2. Na trhových miestach sa povoľuje po ohlásení RVaPS predávať tieto výrobky:
a) potraviny rastlinného pôvodu – ovocie, zelenina, zemiaky a malé množstvá
prvotných produktov rastlinného pôvodu, ktoré musia byť očistené, zbavené
hliny a zvädnutých častí, ovocie a zelenina musia byť čisté, plody celé,
zdravé , bez škodcov, bez napadnutia škodcami, čerstvého vzhľadu a bez
nadmernej povrchovej vlhkosti, zemiaky označené varným typom a odrodou.
Ovocie musí byť akostne roztriedené a počas predaja uložené v debnách,
košoch, prípadne vyložené na miesto prístupné zákazníkovi ( nie na zemi);
b) potraviny živočíšneho pôvodu:
– med od zaregistrovaného prvovýrobcu, ktorý pri
predaji nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho
slnečného
žiarenia1,
– živé ryby – predaj rýb sa povoľuje len na
príležitostných trhoch a len v predvianočnom období
vo zvlášť vyhradenom priestore s podmienkou
ohlásenia takéhoto predaja na príslušnú regionálnu
veterinárnu a potravinovú správu a pri zachovaní
podmienok predaja podľa platnej legislatívy;
– malé množstvá vajec v zmysle od zaregistrovaného
prvovýrobcu a teplota pri ich predaji nesmie byť nižšia
ako 5°C a vyššia ako 18°C2,
c) pekárenské výrobky
d) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí – kvety,
dreviny, kry a ich priesady ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny,
črepníkové kvety, imelo;
e) lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od
príslušného vlastníka alebo správcu pozemku;
f) nepokrájané, neporušené čerstvé huby za predpokladu, že predávajúci má
platné „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie
húb“ a sušené huby, ktoré sú vyrobené a balené oprávnenými výrobcami;
g) okrasná keramika, umelecké, úžitkové a ozdobné výrobky;
h) umelé kvetiny;
i) liečivé rastliny, čečina, vianočné stromčeky, ikebany.
4. Prvovýrobcovia medu a vajec sú povinní preukázať sa potvrdením o registrácii
z príslušne regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v mieste chovu, kde je
uvedený aj predaj na trhových miestach; malé množstvá medu a vajec je možné predávať do vzdialenosti 2 hodín cesty za dodržania hygienických podmienok prepravy,
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od územného obvodu kraja v ktorom má sídlo príslušná RVPS, ktorá zaregistrovala
prvovýrobcu. Pri predaji je nevyhnutné dodržiavať požiadavky nariadenia vlády č.
360/2011 a prevádzkovateľ je povinný takúto činnosť ohlásiť na príslušnú RVPS
v mieste predaja.
5. Spotrebný tovar, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
drogériový tovar, kozmetika, drobný tovar, papierenské výrobky, športové potreby,
hračky, galantéria, nábytok, knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnožené diela,
žreby lotérií, sa môžu predávať v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách,
príležitostných trhoch a pred prevádzkarňami jej prevádzkovateľmi.
6. Potravinárske výrobky okrem potravinárskych výrobkov uvedených v § 4 ods. 2 tohto
VZN sa môžu na trhových miestach predávať v stánkoch s trvalým stanovišťom
v spotrebiteľskom balení
v rozsahu, sortimentnej skladbe a za podmienok
schválených rozhodnutím RÚVZ. V stánkoch na krátkodobý predaj sa predaj potravín
vykonáva pri jednorázových podujatiach ako sú letné slávnosti, jarmoky,
telovýchovné akcie a stretnutia mládeže. Potraviny, mäso chladené alebo mrazené
a mäsové výrobky vrátane údenín sa môžu predávať len za zákonom stanovených
podmienok. Predaj takého tovaru je prevádzkovateľ povinný ohlásiť na príslušnú
RVPS.
7. Občerstvenie – predaj nápojov a jedál spojený s ich prípravou a podávaním sa
povoľuje len na príležitostných trhoch v rozsahu, sortimentnej náplni a za podmienok
schválených rozhodnutím RÚVZ.
8. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby3:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

brúsenie nožov, nožníc a nástrojov;
oprava dáždnikov;
oprava a čistenie obuvi;
čistenie peria;
kľúčové služby;
rezanie kapusty;
oprava športových potrieb;
maľovanie portrétov, krajiniek.

9. Na trhových miestach sa zakazuje predávať4:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

zbrane a strelivo;
výbušniny a pyrotechnické výrobky;
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť;
tabak a tabakové výrobky;
liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa
nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
jedy, omamné a psychotropné látky;
lieky;
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo;
chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné
živočíchy;
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j. živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na
propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi
a združeniami chovateľov;
k. chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
10. a) Ambulantný predaj sa povoľuje na území mesta Veľké Kapušany v čase
od 6:00 hod. do 19:00 hod. na nasledovných verejných priestranstvách:
-

pred budovou Domu služieb (medzi
parkoviskom a chodníkom) s náčrtom
vymedzeného priestoru na predaj;
pred vstupnou bránou na futbalový štadión;
na časti parkoviska v lokalite Centrum I. ( pri
križovatke );
verejné priestranstvo oproti Baru Sacramento
( časť parkoviska );
Nám. Istvána Dobóa pred budovou MsKS
( len predaj ľudovo-umeleckých výrobkov ).

-

b) V Meste Veľké Kapušany sa môžu ambulantne predávať:
- knihy, denná tlač a periodická tlač;
- drobné umelecké predmety a drobné
remeselné výrobky;
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu
na mieste po schválení RÚVZ ( počas príležitostných trhov-hromadných podujatí);
- balená zmrzlina;
- ovocie a zelenina;
- kvetiny;
- žreby lotérií .
c) Ambulantný predaj mesto povoľuje po predložení nasledovných dokladov:
- doklad o uhradení dane za užívanie verejného
priestranstva;
- oprávnenie na podnikanie;
- súhlasné stanovisko RÚVZ alebo RVPS
v prípade predaja potravinárskeho tovaru
podľa § 4 ods. 4 tohto VZN.
§5
Príležitostné trhy
1. V meste sa môžu uskutočňovať príležitostné trhy:
a) jarmoky;
b) predajné trhy ( § 2 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia);
c) burzy.
2. Jarmok sa môže uskutočňovať každoročne 2 dni v mesiaci august pod názvom Letný Prázdninový jarmok , 3 dni v mesiaci október pod názvom Veľkokapušiansky jarmok, 2
dni v mesiaci december pod názvom Vianočný jarmok, ktoré sa konajú v okolí
Futbalového štadióna na Záhradnej ul. alebo v centre mesta ( Nám. I. Dobóa, MK
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z križovatky na Sídl. P.O.H. od bl. č. 56, okolie budovy mestského úradu) s predajom
výrobkov a poskytovanými službami uvedenými v § 4 tohto VZN.
3. Účastníci jarmoku platia usporiadateľovi vstupné. Pri tvorbe vstupného sa vychádza z
druhu predávaného tovaru a z rozmeru čelnej strany predajného miesta. Výška
vstupného sa stanovuje jednotne na 7.- EUR za jeden bežný meter na jeden deň.
Výnimku tvoria:
a) predajcovia vlastných prútených výrobkov, ikeban, vencov, ľudovoumeleckých
výrobkov, dekoratívnych predmetov zo sušených kvetov, liečivých čajov a byliniek,
balónov (samostatne); výška vstupného za jeden bežný meter predajného miesta
na jeden deň sa určuje na 3,50 EUR,
b) predajcovia samostatného sortimentu hračiek alebo cukroviniek; výška vstupného
za jeden bežný meter predajného miesta na jeden deň sa určuje na 5,00 EUR,
c) predajcovia občerstvenia, ktoré je spojené s predajom alkoholických nápojov; výška
vstupného za jeden bežný meter predajného miesta na jeden deň sa určuje na 16.EUR,
d) predajcovia gofree, langošov, trdelníkov bez predaja alkoholických nápojov; výška
vstupného za jeden bežný meter predajného miesta na jeden deň sa určuje na 11.EUR,
e) predajcovia vína a burčiaku ( bez predaja pokrmov rýchleho občerstvenia ); výška
vstupného za jeden bežný meter predajného miesta na jeden deň sa určuje na 10.EUR.
Podnikateľom prevádzkujúcim svoju živnosť na území mesta Veľké Kapušany sa
poskytuje zľava vo výške 50% z takto určeného vstupného s výnimkou predajcov
alkoholických nápojov.
Predaj účastníkmi jarmoku je povolený len na predajných miestach zabezpečených
vlastným predajným pultom.
4. Predajné trhy (§ 2 ods. 2 tohto VZN ) sa môžu uskutočňovať na základe žiadosti prenajímateľa s predajom výrobkov stanoveným v povolení mesta.
5. Burzy sa môžu uskutočňovať na trhovisku, tržnici, na priestranstvách a v nebytových priestoroch prenajímateľov s predajom vlastných použitých výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou, resp. živých zvierat na propagačných a predajných podujatiach a zvodoch zvierat organizovanými zväzmi a združeniami chovateľov na základe žiadosti prenajímateľov.

§6
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas sa stanovuje v trhovom poriadku, ktorý je povinný
spracovať správca trhoviska, tržnice a príležitostného trhu a ktorý schvaľuje mestské
zastupiteľstvo.
Prevádzkový čas predajných trhov sa stanovuje po posúdení žiadosti prenajímateľa
v povolení mesta.
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§7
Práva a povinnosti správcu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
1. Správu trhoviska vykonáva správca trhoviska.
2. Pre každé trhovisko a tržnicu je správca trhoviska a tržnice povinný vypracovať
trhový poriadok, ktorý schváli Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch.
3. Trhový poriadok musí obsahovať:
a) určenie priestranstva trhoviska a tržnice;
b) označenie trhoviska a tržnice údajmi o druhoch predávaných
výrobkov a poskytovaných služieb;
c) podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie
služieb vykonávať;
d) údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase;
e) pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení;
f) spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú
plochu alebo cenník vstupného na príležitostných trhoch;
g) pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov
a poskytovania služieb a po skončení prevádzky;
h) meno, priezvisko a adresu bydliska správcu trhoviska, ak je ním
fyzická osoba alebo názov a adresu sídla, ak je ním právnická osoba.
4. Správca trhoviska je ďalej povinný:
a) zverejniť trhový poriadok na viditeľnom mieste,
b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri
predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
c) zabezpečiť odborníka na kontrolu predaja húb,
d) oznamovať písomne regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
organizovanie hromadných podujatí spojených s poskytovaním
stravovania alebo občerstvenia,
e) spolupracovať s orgánmi dozoru pri výkone ich kontrolnej činnosti
podľa platných právnych predpisov a trhového poriadku.
f) vypracovať protipožiarne a bezpečnostné opatrenia trhoviska.
5.Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie mesta na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz
totožnosti;
b) povolenie na používanie 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 a poskytovaných
služieb;
d) pri predaji húb doklad o ich znalosti;
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí –súhlas vlastníka
alebo správcu lesného pozemku;
f) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve;
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g) dodržiavanie trhového poriadku;
h) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a po
jeho skončení.
i) oprávnenie na podnikanie (ods. 5 písm. a)) a doklad o nadobudnutí
tovaru (ods. 5 písm. f)) sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom
množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej
drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.

§8
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
1. Na trhových miestach môžu predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov ;
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny - samostatne
hospodáriaci roľníci, pestovatelia a drobnochovatelia;
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky medzi sebou v primeranom
množstve;
d) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia.
2. Predávať výrobky podľa ods. 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania
iných členských štátov Európskej únie.
3. Na trhových miestach nesmú predávať a poskytovať služby osoby mladšie ako 18
rokov ( osoby vo veku 15 – 18 rokov môžu so súhlasom zákonného zástupcu
vypomáhať ako pomocný personál predávajúcemu pri predaji ).

§9
Povinnosti predávajúci na trhových miestach
1.

Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov;
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice, príležitostného trhu;
c) používať elektronickú registračnú pokladňu podľa osobitných predpisov;
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané;
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou , akostnou
triedou a ceny správne účtovať;
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia;
g) predávať len na predajnom mieste, ktoré má prenajaté alebo určené správcom
trhoviska;
h) dodržiavať hygienické, veterinárne, bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany
spotrebiteľa;
i) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o
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j)
k)

l)
m)

vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oznámiť
kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami;
vysporiadať reklamácie spotrebiteľov podľa osobitných predpisov;
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;
umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených
podmienok predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiam kontrolného orgánu.

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska,
správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru (§ 10 ods.
1 tohto VZN):
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 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 ich znalosti;
e) pri lesných plodinách doklad o ich nadobudnutí – súhlas vlastníka alebo
správcu lesného pozemku;
f) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom
množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými
osobami.
§ 10
Osobitné podmienky predaja potravinárskych výrobkov
1. Trhoviská musia byť umiestnené na bezprašnom mieste so spevneným, dobre čistiteľným
povrchom, s prívodom pitnej vody a s odvodom odpadových vôd do kanalizačnej siete.
Prívod pitnej vody musí byť prístupný aj pre kupujúcich.
2. Zariadenia na predaj na trhoviskách musia byť zastrešené a chránené proti nepriaznivým
klimatickým vplyvom.
3. Motorové dopravné prostriedky, ktorými sa zásobujú trhoviská, môžu byť v tomto priestore
len počas nevyhnutnej potreby. Predávať potraviny z motorových vozidiel možno len vtedy,
ak sú vozidlá na takúto činnosť technicky a hygienicky prispôsobené tak, aby nebola narušená
kvalita a bezpečnosť potravín.
4. Tržnice a trhoviská musia byť vybavené:
a) oddelenými splachovacími záchodmi pre zamestnancov tržnice a trhoviska, predávajúcich
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a pre kupujúcich, oddelenými osobitne pre mužov a osobitne pre ženy a vybavenými
a dostupnými vo vzdialenosti do 100 m; záchody musia byť udržiavané v čistote a v stave
schopnom prevádzky,
b) vyhradeným priestorom s uzatvárateľnými nádobami na dočasné skladovanie odpadkov
a oddelené dočasné skladovanie znehodnotených potravín,
c) zariadením na predaj, ako sú pulty, stánky a podobne a skladmi členenými podľa predávaných druhov výrobkov tak, aby nemohlo dôjsť k ovplyvneniu kvality a bezpečnosti
potravín.
5. Stánkový predaj a iný ambulantný predaj potravín sa vykonáva
a) v trvalých stánkoch na dlhodobý predaj ( ďalej len „trvalé stánky“);
b) v stánkoch na krátkodobý predaj pri jednorazových podujatiach, ako sú letné slávnosti,
jarmoky, telovýchovné akcie a stretnutia mládeže;
c) z iných zariadení na ambulantný predaj, napríklad z roznáškových košov, z podnosov,
zo stolov a z motorových vozidiel vyhovujúcich tomuto účelu;
d) z predajných automatov.
6. Trvalé stánky musia byť zastrešené a zhotovené zo stavebných materiálov schválených na
tento účel.
7. Trvalé stánky a stánky na krátkodobý predaj potravín musia byť umiestnené na bezprašných
miestch, vo vzdialenosti najmenej 100m od zdrojov, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvňovať predaj potravín, najmä od miest, ktoré by mohli byť zdrojom nákazlivých ochorení,
znečisťovania ovzdušia a pôdy, ako sú zariadenia na spaľovanie odpadov, skládky odpadov,
skládky odpadov, hnojiská, sklady zberných surovín, asanačné zariadenia, stajne, výkrmne
hospodárskych zvierat a záchody.
8. Prevádzka trvalých stánkov a stánkov na krátkodobý predaj nesmie svoju činnosťou
nepriaznivo ovplyvňovať okolie zápachom alebo hlukom.
9. Trvalé stánky musia mať zabezpečený prívod tečúcej teplej vody zahriatej najmenej na 45°C
a prívod tečúcej studenej pitnej vody.
10. Trvalé stánky musia byť vybavené zariadením na umývanie rúk a ak sa predaj uskutočňuje
v návratnom riade, aj oddeleným priestorom a zariadením na umývanie použitého riadu.
11. Odpadové vody z trvalého stánku musia byť napojené na kanalizáciu alebo na vodotesnú
žumpu.
12. Stánky na krátkodobý predaj potravín musia byť vybavené jednoduchými zariadeniami s
tečúcou pitnou vodou na umývanie rúk a osobitne zariadeniami s tečúcou pitnou vodou na
umývanie pracovného náradia, čistiacimi prostriedkami, mydlom, jednorazovými utierkami,
papierom, nádobou na odpadky a podobne. Ak sa v takomto stánku pripravujú aj pokrmy,
musia byť vybavené aj umývadlom na umývanie rúk a drezom s prívodom tečúcej teplej
vody zahriatej najmenej na 45°C a prívodom tečúcej pitnej vody.
13. Ak nie je možné stánok na krátkodobý predaj napojiť na zdroj tečúcej pitnej vody, pitnú
vodu možno donášať v nádobách na tento účel určených z vodovodu alebo zo sledovaného
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vodného zdroja, alebo dovážať cisternami z takéhoto zdroja; v takomto prípade potraviny
a nápoje možno podávať len v nenávratných obaloch.
§ 11
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN a kontrolu predaja na trhovisku za Mesto Veľké
Kapušany vykonávajú :
a)
b)
c)
d)

Mestská polícia vo Veľkých Kapušanoch,
Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch,
Hlavný kontrolór mesta Veľké Kapušany,
Poverení pracovníci mesta Veľké Kapušany.

2.Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN je:
a) priestupkom, za ktorý môže mesto fyzickej osobe uložiť pokutu do 33.- EUR,
b) správnym deliktom, za ktorý môže mesto fyzickej alebo právnickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6.638.- EUR.
3. Pri ukladaní pokuty mesto prihliada na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.
4. Pokuty uložené mestom sú príjmom mesta.
5. Za porušenie povinností ustanovených zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach môže mesto uložiť pokutu v súlade s § 23 a § 24 tohto zákona.
6. Za porušenie povinností ustanovených zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších
predpisov môže mesto uložiť pokutu v súlade s § 12 tohto zákona.

§ 12
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľké Kapušany č. 76
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach zo
dňa 27.06.2007 v znení dodatkov č. 1 až 2.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo
Veľkých Kapušanoch dňa 23.05.2013 uznesením č. 226 a nadobúda účinnosť
pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Mgr. Peter P e t r i k á n
primátor mesta
Veľké Kapušany 29.05.2013
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Vyvesené pred schválením: 10.09.2012
Vyvesené po schválení: 29.05.2013
Zvesené po schválení: 13.06.2013
1

§ 6 Nariadenia vlády SR 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.
2
§ 5 Nariadenia vlády SR 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.
3
§ 8 zákona NR SR 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
4
§ 6 zákona NR SR 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

12

