Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
č. 3/2012
Mesto Brezová pod Bradlom v zmysle §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach.

Prvá časť
Všeobecné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ upravuje podmienky zriaďovania
a povoľovania trhových miest, podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach, druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, trhové dni,
predajný a prevádzkový čas, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach ako i oprávnenia orgánu dozoru pri kontrole
dodržiavania tohto nariadenia.
§2
Základné pojmy
1) Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) trhovým miestom - trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo
určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvalo vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných
použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov
v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
d) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj
na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj
na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom
a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého
zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,
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e) stánkom s trvalým stanovišťom 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.
2) Za trhové miesto sa pre účely tohto nariadenia považuje aj priestranstvo alebo nebytový
priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.

Druhá časť
Podmienky zriaďovania a správy trhových miest
§3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste vydáva Mesto Brezová pod Bradlom. Povolenie na dočasný prenájom
a užívanie predajného zariadenia alebo umiestnenie prenosného predajného zariadenia
na trhovisku vydáva správca trhového miesta (§ 4).
2) Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta sa prihliada na ochranu verejného poriadku,
verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania
služieb a na účelnosť výstav alebo podobných akcií vo verejnom záujme.
3) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných
predpisov.
§4
Správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu a ostatných trhových miest
1) Správu trhových miest vo vlastníctve obce vykonáva Mesto Brezová pod Bradlom. Ak je
trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2 ods. 2, za správcu
trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.
2) Mesto Brezová pod Bradlom týmto nariadením určuje za správcu trhoviska Technické
služby mesta Brezová pod Bradlom, Staničná 265, 906 13 Brezová pod Bradlom,
IČO: 514080.
§5
Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu
1) Pre trhovisko a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok,
ktorý Mesto Brezová pod Bradlom po jeho schválení Mestským zastupiteľstvom vydá
všeobecne záväzným nariadením. Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť
na viditeľnom mieste.
2) Trhový poriadok musí obsahovať:
a)
určenie priestranstva trhoviska a príležitostného trhu,
b)
označenie trhoviska a príležitostného trhu 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,
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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, poskytovania
služieb a po skončení prevádzky
h)
názov a adresu sídla správcu trhoviska.
3) Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
4) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a)
oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len "oprávnenie na
podnikanie") podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhových miestach (§ 3 ods. 1),
b)
doklad o nadobudnutí tovaru,
c)
používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
d)
udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich skončení,
e)
dodržiavanie trhového poriadku,
f)
primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a
iných spotrebných výrobkov (ďalej len "vlastné použité výrobky") fyzickými osobami
medzi sebou na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto predávaných
výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav
predávaných výrobkov.
5) Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a
zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb.
6) Oprávnenie na podnikanie [odsek 4 písm. a)] a doklad o nadobudnutí tovaru [odsek 4
písm. b)] 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 alebo lesných plodín
fyzickými osobami.

Tretia časť
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

1)
2)
3)
4)
5)

§6
Vymedzenie trhových miest
Trhovisko – na tento účel slúži náležito vybavený a označený priestor na Námestí. gen.
M.R.Štefánika.
Príležitostný trh – Jarmok sa koná v stanovenom termíne v priestoroch Námestia gen.
M.R.Štefánika a ďalej na uliciach Dr. Osuského a Horný rad a na Námestí 7. apríla
podľa rozvrhu organizačného výboru.
Ambulantný predaj sa uskutočňuje v katastrálnom území Mesta Brezová pod Bradlom,
v priestranstvách, ktoré určí Mesto.
V prípade potreby môže mesto zriadiť, alebo povoliť inému subjektu zriadenie trhového
miesta aj mimo vyššie uvedených lokalít.
Ak iné subjekty organizujú rôzne predajné akcie vo vstupných halách a priestoroch
kultúrnych, športových alebo iných zariadení, (§2 odst. 2) považuje sa takýto predaj
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za príležitostný trh podľa zákona a podľa tohto nariadenia sa pre jeho zriadenie vyžaduje
súhlas mesta (§3).

§7
Druh predávaných výrobkov
1) Na trhovisku:
a)
potravinárske výrobky,
1. ovocie a zelenina v surovom a spracovanom stave
2. huby čerstvé, ich predávajúci musí mať „Osvedčenie o osobitnej spôsobilosti
na ich predaj“ (§5 odst. 5)
3. huby sušené, spracované a balené oprávnenými výrobcami
4. včelie produkty
5. iné potravinárske produkty na základe povolenia mesta
b)
ostatné výrobky uvedené v Trhovom poriadku trhoviska.
2) Na príležitostných trhoch:
1. potravinárske výrobky v originálnom balení, poľnohospodárske produkty,
2. ostatné výrobky ako:
- textilné a odevné výrobky, obuv,
- domáce potreby, elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky,
- drobný tovar,
- papierenské výrobky,
- drogériový tovar,
- športové potreby,
- chovateľské potreby pre domáce zvieratá.
3) V rámci ambulantného predaja:
1. knihy, denná a periodická tlač,
2. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
3. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
4. balená zmrzlina,
5. ovocie a zelenina,
6. kvetiny,
7. žreby okamžitých lotérií a žrebovaných vecných lotérií.
§8
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje
na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) 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.
§9
Obmedzenie predaja výrobkov zo zákona
1) V náväznosti na §7 odst. 2 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb v znení neskorších predpisov spotrebné výrobky, najmä textilné
výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky
spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar,
športové potreby a hračky sa môžu predávať na trhoviskách len v stánkoch s trvalým
stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú
na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov
na trh.
2) Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje.
§ 10
Druhy poskytovaných služieb
Na trhových miestach sa môžu poskytovať služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčová služba,
f) drobné remeselné práce,
g) prípadne iné služby, uvedené v Trhovom poriadku.
§ 11
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1) Trhovisko - trhové dni a predajný čas na trhovisku sú stanovené nasledovne:
pondelok až piatok
od 6.00 hod. do 17.00 hod.
sobota
od 6.00 hod. do 12.00 hod.
V dňoch uznaných ako sviatok alebo štátny sviatok sa na trhovisku obvykle nepredáva.
2) Príležitostný trh – trhové dni a predajný čas konania príležitostných trhov sú stanovené
nasledovne:
- každý týždeň (v stredu, v piatok a v sobotu) vždy od 6,00 hod do 17,00 hod
- tradičný jarmok jedenkrát do roka s dĺžkou trvania najviac tri dni,
- Vianočné a Veľkonočné trhy raz ročne s dĺžkou trvania najviac 24 dní.
§ 12
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
1) Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať
služby:
a) fyzické osoby 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,
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c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou.
2) Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania
iných členských štátov Európskej únie.
§ 13
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu 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,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.
2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi
trhového miesta s ambulantným predajom (§ 4) a orgánu dozoru (§ 14 ods. 1):
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 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 doklad o ich znalosti,
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí,
f) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,
3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach [§ 10 písm. b)] je povinná
predložiť orgánom dozoru (§ 14 ods. 1) na ich požiadanie doklad o nadobudnutí
predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú
z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad
o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.

Štvrtá časť
Kontrola
§ 14
Orgány dozoru, sankcie
1) Kontrolou dodržiavania tohto nariadenia sú poverení:
a) hlavný kontrolór mesta,
b) mestská polícia,
c) správca trhoviska.
2) Za porušenie tohto nariadenia môže Mesto Brezová pod Bradlom uložiť pokutu do
6 638,- € právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie.
3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
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4) V prípade opakovaného porušovania tohto nariadenia môže mesto zakázať predávajúcemu
alebo poskytovateľovi služieb predaj alebo činnosť na území mesta.

Piata časť
„Brezovský jarmek“
§ 15
Organizačné zabezpečenie
1) Organizačným zabezpečením, riadením príprav a priebehu Brezovského jarmoku poveruje
primátor Mesta Brezová pod Bradlom organizačný výbor. Členovia organizačného výboru
majú viditeľné označenie „Organizátor“ s okrúhlou pečiatkou Mesta. Pokynmi
organizačného výboru sú následne povinní riadiť sa všetci účastníci jarmoku.
2) Termín konania Brezovského jarmoku v danom roku sa určí v pláne kultúrnospoločenských a športových podujatí.
3) Brezovský jarmok sa koná v priestoroch námestia gen. M.R.Štefánika a priľahlých ulíc
podľa zastavovacieho plánu organizačného výboru.
§ 16
Úlohy organizačného výboru
Organizačný výbor Brezovského jarmoku zabezpečuje predovšetkým:
a) vypracovanie zastavovacieho plánu, ktorý obsahuje rozvrhnutie rozmiestnenia predajných
miest pre účely tohto príležitostného trhu. Pri vypracovávaní rozvrhnutia sa prihliada na
zachovanie kompaktnosti rozmiestnenia predajných stánkov a dodržanie nasledovných
podmienok:
v samotnom priestore Námestia gen. M.R. Štefánika (s výnimkou trhoviska) sa prednostne
umiestnia stánky prezentujúce ukážky ľudových remesiel a tradícií, predajné stánky
s remeselnými výrobkami ako napr.:
- výšivky, čipky,
- ľudová keramika,
- výrobky z dreva, kože, drôtu,
- ručne kované výrobky,
- pletené prútené košíky,
- výrobky z včelieho vosku,
- medovníky.
ďalej umeleckými výrobkami ako napr.:
- diela zo skla, keramiky,
- práce žiakov ZUŠ a pod.
V prípade neobsadenia všetkých trhových miest na Námestí M.R.Štefánika organizačný
výbor zvyšné miesta obsadí takými prevádzkami, ktoré budú charakterom ponúkaného
sortimentu v čo najmenšom kontraste k remeselným stánkom – napr. stánky
s občerstvením ponúkajúce tradičnú jarmočnú klobásu, kopaničiarsku kapustnicu a pod.
b) Jasné a zrozumiteľné označenie jednotlivých predajných miest (šírka každého predajného
miesta je presne stanovená v zastavovacom pláne),
c) výber poplatkov od účastníkov jarmoku za prenájom predajných miest a ich prideľovanie,
d) kontrolu dodržiavania povinností účastníkov jarmoku,
e) materiálovo-technické zabezpečenie kultúrneho programu,
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f) vydávanie povolení vjazdu do priestorov príležitostného trhu.

§ 17
Predajná doba
1) Predávajúci – právnické i fyzické osoby vykonajú technické a organizačné opatrenia pre
zabezpečenie predaja do 7,00 hod v deň konania Brezovského jarmoku.
2) Predajná doba v rámci Brezovského jarmoku sa stanovuje nasledovne:
od 7,00 do 22,00 hod
3) Likvidácia stánkov ako aj pomocného zariadenia z priestoru jarmoku musí byť
zabezpečená najneskôr do 24,00 hod.

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

§ 18
Podmienky predaja na Brezovskom jarmoku
Predaj sa uskutoční v predajných stánkoch.
Predajné stánky si účastníci zabezpečujú sami na vlastné náklady, s výnimkou predajných
stánkov na trhovisku a predajných stánkov dodaných Mestom na námestie pre účely
prezentácie ľudových remesiel.
Výstavba stánkov a ich rozmiestnenie musí zodpovedať zastavovaciemu plánu
organizačného výboru.
Predajné stánky musia byť esteticky upravené a na viditeľnom mieste označené:
- názvom organizácie (adresa), menom a priezviskom predávajúceho (adresa),
- označením sortimentu,
- menom a priezviskom zodpovedného vedúceho predajného stánku (adresa),
- stánky reštauračných zariadení i cenovou skupinou.
Pri predaji sú účastníci povinní dodržiavať jednotlivé ustanovenia §13 tohto nariadenia
a ustanovenia príslušných právnych predpisov – napr. zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Mesto Brezová pod Bradlom vydá povolenie na predaj na Brezovskom jarmoku po
zaplatení príslušného poplatku za predajné miesto.
Predávajúci požívatín v predajných stánkoch musia mať pre takúto činnosť kladné
vyjadrenie okresného hygienika.
Každý účastník Brezovského jarmoku je povinný dodržiavať platné hygienické predpisy.
Čistenie stánkov a ich okolia zabezpečí zodpovedný vedúci každého predajného stánku
priebežne počas prevádzky a následné dôsledné čistenie pri likvidácii stánku s uložením
odpadkov do pripravených odpadových nádob.
Odvoz odpadu, vyčistenie verejných priestranstiev a zmývanie ulíc zabezpečia Technické
služby mesta Brezová pod Bradlom.
§ 19
Poplatky

1) Účastníci jarmoku – predávajúci, ktorými sú právnické a fyzické osoby, platia
usporiadateľovi poplatok za predajné miesto.
2) Poplatok za predajné miesto je stanovený pre jednotlivé predajné miesta podľa sadzobníka
vypracovaného organizačným výborom v závislosti od druhu predávaného tovaru.
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3) Pre zábavné podniky, lunaparky a atrakcie bude vyberaný poplatok v súlade s platným
Všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4) Od poplatku za predajné miesto je možné oslobodiť účastníkov jarmoku vykonávajúcich
ukážku ľudových remesiel.
§ 20
Povinnosti účastníkov jarmoku
1) Zásobovanie stánkov tovarom musí byť vykonané tak, aby po otvorení jarmoku neboli
prekážky v komunikačnom priestore (musí sa vykonať minimálne 1 hod pred začiatkom
predajnej doby).
2) Do priestoru príležitostného trhu budú mať vjazd povolený len vozidlá technickej
a zásobovacej služby. Povolenie vjazdu vydáva organizačný výbor a musí byť umiestnené
na viditeľnom mieste.
3) Stráženie stánkov a tovaru v nich počas predaja a v ostatnom čase si zabezpečuje každý
účastník individuálne na vlastné náklady.
§ 21
Ostatné organizačné usmernenia
1) Predajné miesto sa rezervuje len do 7,00 hod. Po nedodržaní uvedenej doby nemá účastník
nárok na vrátenie poplatku, ale má nárok na náhradné predajné miesto.
2) Za nedodržanie všeobecne záväzných predpisov, nariadení organizačného výboru, bude
účastník vylúčený z Brezovského jarmoku bez nároku na vrátenie poplatku.
§22
Záverečné ustanovenia
1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Brezová pod Bradlom č.1/2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach na území mesta Brezová pod Bradlom prijaté uznesením Mestského
zastupiteľstva č. 7/2006 bod 4 zo dňa 26. 4. 2006.
2) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č.
99/2012 zo dňa 27.9.2012 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej
tabuli, pričom platí pre celé územie mesta Brezová pod Bradlom.

Mgr. Eva Ušiaková
primátorka mesta

Vyvesené na úradnej tabuli: 3.10. 2012
Zvesené z úradnej tabule: 22.10.2012
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