Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 6/2011,
ktorým sa stanovuje Trhový poriadok
Mesto Skalica podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení stanovuje na
Mestskej tržnici v Skalici Trhový poriadok, ktorý obsahuje:
1. Určenie správcu mestskej tržnice.
2. Identifikácia tržnice, označenie a funkcia predajných miest.
3. Spôsob nájmu predajného miesta na mestskej tržnici.
4. Zásady predaja na mestskej tržnici, sortiment, označenie miesta cenovky, a pod.
5. Zákaz predaja na mestskej tržnici.
6. Sadzobník poplatkov za predaj na mestskej tržnici.
7. Spôsob zásobovania predajcov na mestskej tržnici.
8. Práva a povinnosti predávajúcich.
9. Práva a povinnosti kupujúcich a návštevníkov tržnice.
l0. Prevádzková doba na mestskej tržnici.
11. Kontrola dodržiavania trhového poriadku.
l2. Záverečné ustanovenia.
Článok 1
Správca tržnice
Mesto Skalica stanovuje za správcu mestskej tržnice obchodnú spoločnosť SPRÁVA
MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o., so sídlom Námestie slobody č. 10, Skalica.
Článok 2
Identifikácia tržnice
1/ Mesto Skalica stanovuje pre trh v meste mestskú tržnicu, ktorá je umiestnená v časti ul.
Pivovarskej par. č. 71/1.
Prístup na mestskú tržnicu motorovými vozidlami bude určovať dopravné značenie.
2/ Predaj sa povoľuje :
- v pevných predajných stánkoch schváleného typu,
- stolový predaj na predajných stoloch - krytá časť tržnice - 48 stolov.
Článok 3
Spôsob nájmu predajného miesta
l/ V pevných predajných stánkoch :
a/
nájom pozemku sa uskutoční výberovým konaním,
b/
podnájom pozemku je možný len so súhlasom vlastníka - Mesta Skalica,
c/
majiteľ stánku po skončení činnosti stánok odstráni, alebo majetko - právne vysporiada
s novým nájomcom,
d/
na nájom uvoľneného pozemku prebehne nové výberové konanie.
2. Stolový predaj v krytej časti, rezervácia zabezpečená výberovým konaním do 50 % stolov.
a/
predávajúci si vo výberovom konaní zabezpečí rezerváciu,
b/
rezervované miesto na stolový predaj bude zabezpečené do 8.00 hod. v dňoch
prevádzky tržnice, ak sa so správcom tržnice predávajúci nedohodne inak,
c/
rezervované miesta pre stolový predaj budú prednostne pre predaj poľnohospodárskych
produktov.
3. Stolový predaj v krytej časti - voľný :
a/
predávajúci môže predávať na predajnom stole v krytej časti na mieste, ktoré mu určí
správca tržnice,
b/
predaj tovaru iného charakteru než poľnohospodárskeho, môže byť uskutočnený za
podmienok, ktoré určí správca tržnice, pokiaľ je voľný stôl a predaj neohrozuje hygienu
a bezpečnosť na tržnici.

Článok 4
Zásady predaja na tržnici, sortiment, označenie
miesta, cenovky
Na mestskej tržnici je číselné označenie stánkov a predajných stolov na centrálnej informačnej
tabuli.
l/ Predávajúci v stálych predajných stánkoch je povinný zabezpečiť označenie na viditeľnom
mieste s nasledovnými údajmi:
a/
názov obchodnej organizácie (podľa živnostenského listu),
b/
meno a adresu osoby zodpovednej za predaj,
c/
trvalé bydlisko osoby zodpovednej za predaj,
d/
každý druh tovaru označiť cenovkami.
2/ Pri stálych predajných stánkoch je možné vystaviť predávaný tovar vonku, tesne vedľa svojho
stánku na vyznačenom priestore, za podmienok stanovených správcom tržnice.
3/ Predávajúci na predajných stoloch je povinný mať viditeľne označený predajný stôl s
nasledovnými údajmi :
a/
meno, adresa, trvalé bydlisko osoby zodpovednej za predaj,
b/
každý druh tovaru označiť cenovkami,
c/ predávajúci nesmie mať vystavený tovar na zemi pred alebo vedľa predajných stolov.
Článok 5
Zákaz predaja na tržnici
Na mestskej tržnici je zakázané predávať:
1. osobám mladším ako l8 rokov,
2. tabakové výrobky a alkoholické nápoje - podľa § 14c zákona. SNR 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov,
3. huby, bez osvedčenia o poznaní húb,
4. kravské, kozie a ovčie mlieko,
5. domáce mliečne výrobky,
6. vnútornosti všetkého druhu,
7. vajcia vodnej hydiny,
8. slepačie vajcia bez veterinárneho vyšetrenia,
9. tepelne neošetrené vaječné výrobky,
l0.cukrárenské výrobky, ktoré nie sú hygienicky balené,
11.
včelí med, ktorý nie je plnený v zdravotne vyhovujúcich obaloch, zmyslovo bezchybný
a hygienický,
12. ryby bez dokladu o tom, kde boli naposledy chované a skladované,
13. živá hydina a iné živé domáce zvieratá,
l4. výrobky z ovčieho mlieka.
Na mestskej tržnici je zakázané zabíjať a pitvať zvieratá.
Na mestskej tržnici je zakázané premiestňovať zariadenia tržnice bez súhlasu správcu tržnice.
Článok 6
Sadzobník poplatkov za predaj na mestskej tržnici
Predávajúci podnikatelia, fyzické a právnické osoby, sú povinní zaplatiť poplatok za používanie
priestorov mestskej tržnice v zmysle tohto Trhového poriadku.
Denný poplatok za jeden predajný stôl činí:
- 1,- € - za predaj poľ. produktov do hodnoty tovaru
do 33,- €
- pre držiteľov ZŤP
- 3,- € - za predaj poľ. produktov do hodnoty tovaru
nad 33,- €
- 7,- € - za predaj iného tovaru, než poľ. charakteru.
Poplatok za vystavený tovar mimo pevného stánku je 0,10 € na deň za každý aj začatý m2.

Článok 7
Spôsob zásobovania predajcov
Zásobovanie tovarom je z miestnej komunikácie z ul. Pivovarskej vyznačenej dopravnými
značkami.
Po spevnených plochách mestskej tržnice je prejazd motorových vozidiel zakázaný.
Odstavné parkovisko v priestore mestskej tržnice je určené pre predávajúcich v priestoroch
mestskej tržnice.
Článok 8
Práva a povinnosti predávajúcich
Predávajúci na mestskej tržnici sú povinní:
l. zabezpečiť zdravotnú nezávadnosť predávaného tovaru,
2. dodržiavať platné hygienické právne predpisy SR,
3. uvádzať o tovare pravdivé a skutočné údaje,
4. tovar označovať cenovkami,
5. používať ciachované váhy, miery a závažie,
6. vydávať doklad k predávanému tovaru,
7. pri kontrole sa preukázať:
a/ povolením k predaju,
b/ potvrdením o zaplatení miestneho poplatku,
c/ občianskym preukazom,
d/ živnostenským listom,
e/ osvedčením SHR,
f/ osvedčením o poznaní húb,
g/ veterinárnym osvedčením,
h/ potvrdením o tom, kde boli ryby chované a skladované,
ch/ potvrdením o povolení k predaju od MsÚ a zaplatením správneho poplatku z MsÚ.
Článok 9
Práva a povinnosti kupujúcich a návštevníkov tržnice
Návštevníci mestskej tržnice sú povinní :
l. dodržiavať Trhový poriadok,
2. dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie mesta,
3. správať sa na tržnici tak, aby neohrozovali bezpečnosť a dodržiavali hygienu,
5. zakúpený tovar riadne skontrolovať,
6. odpadky hádzať len do pripravených odpadových nádob,
7. po mestskej tržnici chodiť len pešo, zakazuje sa používať motorové vozidlá a bicykle.
Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o vystavenie dokladu k predávanému výrobku,
prípadne požiadať o riadnu informáciu o predávanom výrobku.
Článok l0
Prevádzková doba tržnice
1/ Pre mestskú tržnicu v Skalici sa určuje letná a zimná prevádzková doba.
2/ Letná prevádzková doba začína od l. apríla a končí 3l. októbra s prevádzkovými hodinami:
pondelok až piatok od 6,00 hod – 16,00 hod., sobota od 6.00 hod.- 13.00 hod.
3/ Zimná prevádzková doba začína l. novembra a končí 3l. marca s prevádzkovými hodinami:
pondelok až piatok od 7,00 - 16,00 hod., sobota od 7,00 hod. do 13,00 hod.
Článok 11
Kontrola dodržiavania trhového poriadku
Kontrolu tržnice organizuje správca tržnice, ktorý musí byť riadne označený a je povinný
preukázať sa preukazom totožnosti.

Správca tržnice:
l. zodpovedá za dodržiavanie trhového poriadku,
2. vykonáva dozor nad predajom,
3. vyberá poplatok z miesta od predávajúcich,
4. zodpovedá za poriadok a hygienu na tržnici,
5. kontroluje všetky doklady, ktoré predávajúci pre predaj potrebujú,
6. zabezpečuje dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických predpisov,
7. dbá, aby všetky stánky a stoly boli označené.
Predaj na tržnici kontrolujú ďalšie orgány, podľa svojich oprávnení sú to:
a/ Slovenská obchodná inšpekcia,
b/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a
Skalica,
c/ Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica,
d/ Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia,
e/ poverení zamestnanci Mesta Skalica – MsÚ, MsP.
Článok l2
Spoločné a záverečné ustanovenia
1/ Do priestorov tržnice je zákaz vodenia psov a iných zvierat.
2/ Správca tržnice je povinný vyznačiť pred pevnými predajnými stánkami priestor pre vystavenie
tovaru.
3/ Pri hrubom porušovaní Trhového poriadku je správca mestskej tržnice povinný vykázať
porušovateľa ihneď z mestskej tržnice.
4/ Kontrolné orgány môžu vydávať a použiť sankcie podľa svojich zákonných predpisov.
5/ Mesto Skalica môže povoliť i predaj mimo tržnicu za podmienok stanovených Mestom Skalica.
6/ Pouličný predaj na iných miestach, mimo tržnice je zakázaný, okrem predaja podľa VZN o
miestnych poplatkoch.
7/ Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 3/1996,
ktorým sa stanovuje Trhový poriadok.
8/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 6/2011, ktorým sa stanovuje Trhový poriadok
nadobúda účinnosť dňom 4.6.2011.

V Skalici, 19.5.2011

Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta

