Príloha č. 1

Trhový poriadok, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov na trhovom mieste –
zeleninové trhovisko, ulica Ševčenkova v Humennom
V súlade s ustanoveniami § 6 a § 11, ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a 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 v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Humennom
vydáva Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné - Trhový poriadok, ktorým sa určujú
podmienky predaja výrobkov na trhovom mieste – zeleninové trhovisko, Ševčenkova ulica Humenné

Článok I.
Správa trhoviska, trhové dni, osoby oprávnené na predaj
1. Správcom zeleninového trhoviska na Ševčenkovej ulici v Humennom sú Technické služby mesta
Humenné, Sninská 27, 066 01 Humenné.
2. Trhovými dňami sú každý utorok až sobota s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.
Predajný čas je stanovený takto :
Utorok – Piatok
od 06.00 hod. do 15.00 hod.
Sobota
od 06.00 hod. do 12.00 hod.
3. Osoby oprávnené predávať výrobky na zeleninovom trhovisku:
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 (poľnohospodárske prebytky) alebo lesné plodiny a spracované ovocie
a zeleninu z vlastnej pestovateľskej činnosti na území Slovenskej republiky a sú
zaregistrovaní na príslušnej RVPS, občan iného členského štátu Európskej únie nemôže
predávať malé množstvá výrobkov rastlinného a živočíšneho pôvodu pochádzajúcich
z vlastnej pestovateľskej činnosti,
c) fyzické osoby, predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
d) predávať výrobky rastlinného a živočíšneho pôvodu môžu i občania iných členských štátov
Európskej únie ak majú legálne podnikateľské oprávnenie v štáte EÚ a to po ohlásení na
miestnom príslušnom daňovom úrade a musia používať registračnú pokladňu.

Článok II.
Druhy predávaných výrobkov
1. Na zeleninovom trhovisku je povolené predávať
a) ovocie a zeleninu ak je celá, zdravá, bez napadnutia hnilobou, čistá, bez škodcov, bez poškodenia
spôsobeného škodcami, bez nadmernej povrchovej vlhkosti a bez cudzieho pachu alebo chuti,
b) kvety, semená, osivá, sadivá a priesady,
c) sezónne úžitkové predmety a výroby k sviatkom (Vianoce, Veľká noc, Pamiatka zosnulých a pod.),
d) slepačie vajcia pochádzajúce z vlastného chovu, ktorý je na dodávanie malých množstiev osobitne
zaregistrovaný za podmienok stanovených Nariadením vlády č.360/2011 Z.z.,ktorým sa ustanovujú
hygienické požiadavky na predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného
a živočíšneho pôvodu, najviac 60 ks netriedených vajec priamo predaných prvovýrobcom jednému
konečnému spotrebiteľovi počas jedného týždňa; označiť štítkom, že ide o netriedené vajcia priamo
z prvovýroby, meno a priezvisko prvovýrobcu, adresa zaregistrovanej prevádzkarne, dátum alebo
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obdobie znášky vajec a minimálnej trvanlivosti, údaj o uchovávaní vajec po nákupe v chlade,
e) včelí med pochádzajúci z vlastnej produkcie, prvovýrobca je držiteľom včelstiev a je na
dodávanie alebo priamy predaj osobitne zaregistrovaný za podmienok stanovených Nariadením
vlády č. 360/2011 Z.z. Med nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho slnečného žiarenia,
prvovýrobca v označení medu uvedie údaje: meno a priezvisko prvovýrobcu, adresa
zaregistrovanej prevádzkarne, označenie pôvodu medu, dátum balenia,
f) predaj malých množstiev prvotných produktov rastlinného pôvodu za rok za dodržania podmienok
stanovených Nariadením vlády č. 360/2011 Z.z.. Pod prvotnými produktmi rastlinného pôvodu
a predajom malých množstiev sa rozumie predaj: konzumné zemiaky do 2000 kg, hlúbová zelenina
do 2000 kg, plodová zelenina z každého druhu do 500 kg, koreňová zelenina z každého druhu
do 500 kg, cibuľová zelenina do 200 kg, listová zelenina do 150 kg, jadrové ovocie do 2000 kg,
kôstkové ovocie do 1000 kg bobuľové ovocie do 250 kg, byliny do 50 kg, struková zelenina do
300 kg, škrupinové ovocie nelúpané do 700 kg, pestované huby do 50 kg; kvasená kapusta
do 500 kg hmotnosti suroviny,
g) celé (nekrájané) huby čerstvé voľne rastúce (hríby, kozáky, masliaky, kuriatka, bedle, rýdziky,
suchohríby a iné), ich predajca musí mať „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na predaj húb“
vydaný Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
h) šišky, čečinu, chvoje, vianočné stromčeky,
i) mliečne výrobky formou priameho predaja konečnému spotrebiteľovi za dodržania podmienok
stanovených nariadením vlády č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky
na priamy predaj konečnému spotrebiteľovi.

Článok III.
Zákaz predaja niektorých výrobkov
1. Na zeleninovom trhovisku 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,
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,
j) živé zvieratá,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) huby, okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených húb, ktoré boli spracované
v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.

Článok IV.
Práva a povinnosti správcu trhoviska
1. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť :
a) zverejnenie trhového poriadku na viditeľnom mieste na zeleninovom trhovisku,
b) dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov,
c) zabezpečiť pre predávajúcich a kupujúcich tečúcu pitnú vodu a WC(použitie WC je spoplatnené),
d) udržiavať čistotu a poriadok na trhovisku,
e) zabezpečiť pravidelné vyprázdňovanie nádob na odpadky a ich odvoz,
f) v prípade porušovania trhového poriadku predávajúcim daný problém riešiť v súčinnosti s
mestskou políciou.
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2. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a po ich skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) pri predaji húb, správca trhoviska kontroluje „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na predaj húb“
predávajúceho a bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie .

3. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj rastlinných
a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesných
plodín fyzickými osobami.
4. Správca trhoviska je povinný bezodkladne písomne informovať správcu dane, ktorým je daňový
úrad, o predávajúcom, ktorý nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu. V informácií uvedie meno,
priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo právnickej osoby,
identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo alebo rodné číslo, ak fyzická osoba nemá
povinnosť registrácie podľa Zákona č. 511/1992 Zb. V znení neskorších predpisov alebo osobitného
zákona.
5. Správca trhoviska plní aj ďalšie povinnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Článok V.
Povinnosti predávajúceho
1. Predávajúci na zeleninovom trhovisku je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok na trhovisku,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto
čisté a upratané,
e) je povinný spracované produkty označiť údajmi o názve produktu a jeho cene menom
a priezviskom výrobcu, registračným číslom a rokom výroby produktu; na požiadanie podáva
ústnu informáciu o ostatných údajoch : zloženie, dátum minimálnej trvanlivosti, údaj
o alergénoch; predávané čerstvé ovocie a zeleninu označiť názvom, cenou, krajinou pôvodu;
predávané spotrebiteľsky balené výrobky musia byť označené na etikete spotrebiteľského
balenia požadovanými údajmi v súlade s požiadavkami nariadenia 1169/2011, predávané
nebalené výrobky musia byť označené v súlade s požiadavkami Vyhlášky MPVR SR č.
243/2015 Z.z., hlavne musia byť na výveske označené údajom o alergénoch, cenou
a poskytované služby označené cenou,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných
predpisov,
h) neuskutočňovať predaj zo zeme.
2. Predávajúci na zeleninovom trhovisku je ďalej povinný predložiť:
a) správcovi trhoviska a orgánu dozoru doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj
výrobkov a preukaz totožnosti,
b) doklad o zaplatení poplatku za predajné miesto,
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c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter
predávaného tovaru,
d) pri predaji húb - doklad o ich znalosti, ich predajca musí mať „Osvedčenie o odbornej
spôsobilosti na predaji,
e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov
medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,
g) fyzické osoby predávajúce ovocie a zeleninu z vlastnej pestovateľskej činnosti v režime malé
množstva, sú povinné predložiť orgánom dozoru evidenciu o dátume, druhu a množstve
vypestovaných prvotných produktov rastlinného pôvodu a prvotných produktov rastlinného
pôvodu priamo predaných konečnému spotrebiteľovi na miestnom trhovisku.
3. Osoba oprávnená predávať výrobky na zeleninovom trhovisku je povinná predložiť orgánom dozoru
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.

Článok VI.
Povinnosti kupujúcich
1. Občan - kupujúci je povinný:
- dodržiavať trhový poriadok,
- dodržiavať pokyny správcu trhoviska,
- uvedomiť si, že nákupom potvrdzuje cenu tovaru – dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy,
- prevziať si doklad o kúpe (zaplatenie tovaru), ktorý je potrebný pri reklamácii tovaru.
Článok VII.
Výška nájmu za predajné miesto na zeleninovom trhovisku
1. Sadzba 3,0 Eur/m2 /deň pre predajné zariadenie/ predajný stôl.
2. Sadzba 1,0 Eur/m2/ deň pre plochu menšiu ako 1m2
Správca trhoviska vyhradí a vyznačí predávajúcim predajné miesta, ktoré sú menšie ako 1 m 2.

Článok VIII.
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. O podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb, v znení neskorších predpisov vykonáva :
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Mesto Humenné a ním poverené osoby,
c) Regionálna veterinárna a potravinová správa,
d) Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
2. Orgán dozor uloží pokutu do 17 000 eur podľa Zákona č. 178/1998 Z.z.: fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá a) zriadila trhové miesto bez povolenia (§3 ods. 1) alebo
správcovi trhoviska za porušenie povinnosti (§5 ods. 1 a 3), b) predáva výrobky a poskytuje služby na
trhovom mieste bez povolenia (§3 ods. 3) alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých
predaj je zakázaný (§6) alebo, ktoré nie sú určené mestom na predaj (§7 ods. 1), Orgán dozoru uloží
pokutu do 8000 eur alebo v blokovom konaní do 4000 eur fyzickej osobe ktorá a) zriadila trhové miesto
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bez povolenia (§3 ods. 1), b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§3
ods. 3), c) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§6) alebo ktoré nie sú
určené obcou na predaj (§7 ods. 1)
3. Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou a orgánmi úradnej kontroly potravín je
príjmom štátneho rozpočtu, výnos pokút uložených mestom je príjmom mesta.
4. Orgán dozoru 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 178/1998. Z.z. .
5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie povinností,
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
6. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov
nie sú týmto VZN dotknuté.
7. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinnosti uložená pokuta podľa osobitných
predpisov.
8. Podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v platnom znení, možno za porušenie povinností
ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením uložiť pokutu do 33 eur.

PhDr. Ing. Miloš Meričko
primátor mesta
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