Mesto Fiľakovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1), § 11 ods. 4), písm. g) zákona č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákona č. 178/998 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 a zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FIĽAKOVO
č. 9/2019,
TRHOVÝ PORIADOK MESTSKEJ TRŽNICE NA UL. TRHOVEJ
VO FIĽAKOVE
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Správca tržnice:

Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo (VPS)
právna forma : príspevková organizácia
sídlo: Farská lúka č. 3, 986 01 Fiľakovo
v zastúpení: Ing. Tibor Tóth – riaditeľ
IČO: 36 232 392
DIČ: 2021097529

2. Identifikácia tržnice:

Tržnicu tvoria nasledovné stavebné objekty:
• SO-01: Stavba vstupného objektu a obchodov na parc. CKN č.
26/4 a 3884/7, k.ú. Fiľakovo – pre každú obchodnú jednotku
bude vypracovaný samostatný prevádzkový poriadok
• SO-02: Stavba haly tržnice na parc. CKN č. 26/3, k.ú. Fiľakovo
• SO-03: Stavba prístreškov pre stánky na parc. CKN č. 27/1, k.ú.
Fiľakovo
• SO-04: Stavba toaliet na parc. CKN č. 26/5, k.ú. Fiľakovo
• SO-05: Drobná architektúra – fontána na pitie na parc. CKN č.
26/2, k.ú. Fiľakovo
• SO-06: Spevnené plochy a nádvoria na parc. CKN č. 26/2, k.ú.
Fiľakovo
• SO-07: Oplotenie
Tržnica je daná do užívania kolaudačným rozhodnutím pre stavbu
„Novostavba tržnice mesta Fiľakovo“ č. RD-SP-029/2019 zo dňa
12.12.2019.
Súpisné číslo tržnice: 2250/5

3. Označenie tržnice:

Tržnica je označená na vstupoch informačnými tabuľami. Trhový
poriadok je zverejnený na informačnej tabuli v interiéri tržnici
v objekte SO-04. Za zverejnenie Trhového poriadku a jeho
udržiavanie v stave spôsobilom pre jeho oboznámenie sa
predajcami, ako aj kupujúcimi je zodpovedný správca.

4. Prístup na tržnicu:

Tržnica je prístupná z ul. Trhovej ako aj zo strany ul. Rázusovej.
Zásobovanie trhoviska je zabezpečené pomocou mobilných
kovových vozíkov na kolieskach, ktoré zároveň slúžia aj ako
predajné stoly, zásobovanie motorovými vozidlami nie je možné.
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Parkovanie motorových vozidiel je zabezpečené na ul. Trhovej a na
ul. Rázusovej.
5. Predaj sa povoľuje :

- formou stolového predaja na mobilných predajných stoloch
v počte 42 ks
- formou prenájmu trhovej plochy
Článok II.
Oprávnenie na predaj

1. Na tržnici môžu na základe povolenia mesta Fiľakovo predávať výrobky:
1.1. fyzické osoby a právnické osoby oprávnené podnikať na základe živnostenského oprávnenia
v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších právnych
predpisov za podmienok určených v živnostenskom liste,
1.2. osoby zapísané v obchodnom registri,
1.3. samostatne hospodáriace roľníci na základe osvedčenia vyplývajúceho z § 12a až 12e
zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších právnych
predpisov,
1.4. fyzické osoby predávajúce prebytky z vlastnej záhrady, hospodárstva alebo lesa v malom
množstve určenom potravinovým kódexom SR., t.j. predajcovia rastlinných komodít a
živočíšnych výrobkov z vlastnej alebo chovateľskej činnosti alebo predajcovia lesných plodov.
1.5. Predávať výrobky môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov
Európskej únie registrovaných na miestne príslušnom daňovom úrade (zdaniteľná osoba, ktorá
nie je platiteľom DPH) alebo na Daňovom úrade Bratislava I. (zdanieľná osoba, ktorá je
platiteľom DPH).
2. Na trhovom mieste nesmú predávať:
2.1. osoby mladšie ako 18 rokov a osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo
s obmedzením spôsobilosti na právne úkony vo veciach súvisiacich s týmto trhovým poriadkom,
2.2 zahraničné osoby bez oprávnenia na podnikanie (§ 21 Obchodného zákonníka, § 5 ods. 4
zákona číslo 455/1991 Zb. živnostenský zákon a zákon číslo 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov
na území SR).
Článok III.
Predajná doba
1. Predajná doba na tržnici je správcom trhoviska stanovená nasledovne:
1.1 Letná prevádzková doba začína od 1. apríla a končí 31. októbra s prevádzkovými hodinami
streda od 6.00 - 13.00 hod.
sobota od 6.00 - 12.00 hod.
1.2 Mimoriadna prevádzková doba začína od 28. októbra a končí 2. novembra s prevádzkovými
hodinami
denne od 6,00 – 13,00 hod.
1.3 Zimná prevádzková doba začína od 1. novembra a končí 31. marca s prevádzkovými
hodinami
streda od 7.00 - 13.00 hod.
sobota od 7.00 - 12.00 hod.
2. Predajný čas pre predajcov počas trhových dní môže mesto stanoviť individuálne na základe
požiadaviek predajcov.
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Článok IV.
Spôsob rezervácie predajného stola
1. Mesačná rezervácia očíslovaných predajných miest sa môže uskutočniť ponukovým konaním.
Záujemca o rezerváciu minimálne 3 pracovné dni pred začiatkom mesiaca požiada správcu
tržnice o rezerváciu spolu so zaplatením rezervačného poplatku. V žiadosti uvedie ponúknutú
cenu za mesačný prenájom predajného miesta, pritom minimálna cena je cena stanovená
sadzobníkom poplatkov.
2. Rezervované miesto na dlhodobý stolový predaj bude zabezpečené správcom počas letnej
prevádzkovej doby do 6.30 hod. a počas zimnej prevádzkovej doby do 7.30 hod. v dňoch
prevádzky tržnice, ak sa so správcom tržnice predávajúci nedohodne inak.
Článok V.
Označenie predajného miesta, cenovky
1. Predávajúci na predajných stoloch je povinný mať viditeľne označené predajné miesto s
nasledovnými údajmi :
a/ meno, adresa, trvalé bydlisko osoby zodpovednej za predaj a za čistotu a poriadok predajných
miest,
b/ každý druh tovaru označiť cenovkami,
c/ predávajúci môže mať vystavený tovar, na zemi pred, za alebo vedľa predajných stolov
v prípade, ak to vyhovuje všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam
podľa osobitných predpisov. Za takto vystavený tovar je povinný predajca platiť osobitný
poplatok podľa „Sadzobníku poplatkov“, ktorý tvorí prílohu k tomuto VZN.
Článok VI.
Podmienky predaja výrobkov
1. Predaj výrobkov na tržnici môže byť realizovaný formou krátkodobého - denného alebo
dlhodobého - mesačného nájmu predajného miesta.
2. Pri krátkodobom – dennom nájme predajného miesta je podmienkou predaja zaplatenie
denného nájomného za nájom predajného miesta správcovi tržnice.
3. Podmienkou predaja na tržnici pri dlhodobom mesačnom nájme je uzatvorenie nájomnej
zmluvy so správcom tržnice na nájom predajného miesta vrátane úhrady nájomného, pričom
podmienky nájmu sú bližšie upravené v nájomnej zmluve.
4. Nájomca môže ponechať právo užívania predajného miesta na iného len po výlučnom
písomnom súhlase správcu tržnice.
5. Ponúkať tovar na predaj sa môže iba na predajných miestach určených správcom trhoviska.
6. Predmetom ponuky nesmie byť tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, u
ktorého sa nepreukáže legálny spôsob jeho nadobudnutia.
7. Doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide o predaj rastlinných a živočíšnych
výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín
fyzickými osobami.
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Článok VII.
Druhy predávaných výrobkov
1. Na tržnici možno predávať iba tieto druhy výrobkov :
1.1 čerstvé ovocie a zeleninu pri splnení hygienických požiadaviek a zákona č. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorších právnych predpisov,
1.2 zeleninárske a kvetinové priesady a ostatné poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené
na výživu ľudí (kvety, priesady, semená, ozdobné kry a výpestky ovocných drevín),
1.3 rezané a sušené kvety a ozdobné kytice,
1.4 vianočné stromčeky, chvoje, šišky, čečinu a výrobky z nich, vence, kahance,
1.5 lesné plodiny,
1.6 huby – možno predávať len na základe „osvedčenia o znalosti húb“ v čerstvom a sušenom
stave v rámci platného osvedčenia,
1.7 med - musí spĺňať požiadavku bezpečnosti a musí byť plnený do vhodných hygienicky
vyhovujúcich obalov, nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. Fyzické
osoby predávajúce med z vlastnej produkcie sa musia preukázať Potvrdením o registrácii
prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu a jej činnosti v zmysle
§ 40 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, ktoré vydáva príslušná Regionálna
veterinárna a potravinová správa (RVPS) podľa trvalého pobytu držiteľa včelstiev alebo
umiestnenia včelstiev. Med musí byť označený týmito údajmi:
a) názov: med
b) Pôvod medu: napr. kvetinový, medovicový...
c) meno, priezvisko a adresa prvovýrobcu alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide
o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo obchodné meno a sídlo
prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou.
d) adresa zaregistrovanej prevádzkarne alebo držiteľa včelstiev,
e) množstvo,
f) dátum balenia,
g) dátum minimálnej trvanlivosti (DMT)
1.8 ďalšie výrobky patriace do rastlinných komodít ako strukoviny, obilniny, olejniny, zemiaky,
jadrové, kôstkové, bobuľové ovocie, orechy, byliny a pod. Predávajúci sa musia preukázať
potvrdenou kópiou „Oznámenie o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činnosti
súvisiacich s ich umiestnením na trh“ príslušnou RVPS.
1.9.originálne balené potravinárske výrobky, spĺňajúce podmienky zákona č. 152/95 Z.z.
o potravinách.
1.10 slepačie vajcia za splnenia nasledovných podmienok:
Fyzické alebo právnické osoby predávajúce vajcia z vlastnej produkcie, ktorí chovajú 50 a viac
nosníc, sa musia preukázať Potvrdením o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre
potraviny živočíšneho pôvodu a jej činnosti v zmysle § 40 zákona č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti, ktoré vydáva príslušná RVPS podľa miesta chovu nosníc a
potvrdením zo ŠVPS SR o pridelení rozlišovacieho čísla na chov nosníc. Vajcia musia byť
označené na škrupine kódom výrobcu. V mieste predaja vajec prvovýrobca označí ponúkané
voľne uložené vajcia výveskou alebo štítkom s uvedením dobre viditeľnej a ľahko čitateľnej
informácie pre konečného spotrebiteľa o tom, že ide o netriedené vajcia priamo z prvovýroby,
ao
a) mene a priezvisku prvovýrobcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo o obchodnom mene, ak ide o
prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo o obchodnom mene
prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou.
b) adrese zaregistrovanej prevádzkarne alebo zaregistrovaného chovu prvovýrobcu, kde boli
vajcia vyprodukované,
c) dátume alebo o období znášky vajec a o dátume ich minimálnej trvanlivosti ( najviac 28 dní
od dátumu znášky),
d) spôsobe skladovania formou odporúčania spotrebiteľovi držať a uchovávať vajcia po nákupe v
chlade.
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Fyzické alebo právnické osoby predávajúce vajcia zo schválených prevádzkarní na triedenie
vajec musia sa preukázať dokladom o nadobudnutí tovaru a vajcia musia byť označené týmito
údajmi :
- prípade predaja voľne ložených vajec
a) trieda akosti,
b) hmotnostná trieda (S, M, L, XL),
c) údaj o spôsobe chovu a vysvetlenie významu kódu („1 – vajcia z chovu na voľnom výbehu“,
„2 – vajcia z podostieľkového chovu“, „3 – vajcia z klietkového chovu“),
d) dátum minimálnej trvanlivosti.
- v prípade balených vajec
a) kód triediarne,
b) trieda akosti,
c) hmotnostná trieda,
d) dátum minimálnej trvanlivosti,
e) odporúčanie pre spotrebiteľov uchovávať vajcia po nákupe v chlade,
f) údaje o spôsobe chovu a vysvetlenie významu kódu výrobcu.
1.11 slepačie konzumné vajcia z vlastnej výroby, tzv. prebytky z vlastného chovu za splnenia
nasledovných podmienok :
Fyzické alebo právnické osoby predávajúce vajcia z vlastnej produkcie, ktorí chovajú menej ako
50 nosníc, sa musia preukázať Potvrdením o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku
pre potraviny živočíšneho pôvodu a jej činnosti v zmysle § 40 zákona č. 39/2007 Z.z. o
veterinárnej starostlivosti, ktoré vydáva príslušná RVPS podľa trvalého pobytu chovu nosníc.
Tieto vajcia sa v mieste predaja označia štítkom alebo výveskou s uvedením týchto údajov :
a) že ide o netriedené vajcia priamo z prvovýroby,
b) meno a priezvisko prvovýrobcu,
c) adresa zaregistrovanej prevádzkarne alebo zaregistrovaného chovu prvovýrobcu, kde boli
vajcia vyprodukované,
c) dátum minimálnej trvanlivosti.
1.12 Vajcia musia byť čisté, suché, bez zápachu, chránené pred nárazom a priamym slnečným
žiarením. Musia byť držané pri stálej teplote v rozmedzí od +5 do 18 st. C. Vajcia nemožno
vopred baliť do spotrebiteľských obalov a musia sa dodávať alebo konečnému spotrebiteľovi
ponúkať na predaj ako voľne uložené. Predávajúci môže v prítomnosti kupujúceho konečného
spotrebiteľa a na jeho žiadosť vložiť vajcia do ním prineseného obalu alebo do iného suchého,
čistého a nepoužitého obalu. Vajcia sa nesmú pred predajom konečnému spotrebiteľovi chladiť.
1.13 Drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
2. Na trhovom mieste sa môžu predávať potravinárske a živočíšne výrobky iba na základe
súhlasu príslušného orgánu potravinového dozoru a za splnenia požiadaviek uvedených v
nariadení vlády SR z 19. októbra 2011 č. 359/2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na
niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá, a nariadení vlády SR z 19. októbra
2011, 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.
Článok VII.
Zákaz predaja na tržnici
1. Na trhovom mieste sa zakazuje predávať:
1.1 zbrane a strelivo,
1.2 výbušniny a všetky druhy zábavnej pyrotechniky,
1.3 tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
1.4 tabak a tabakové výrobky,
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1.5 liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na
predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch
1.6 jedy, omamné a psychotropné látky,
1.7 lieky,
1.8 automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
1.9 chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy
1.10 živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov. V prípade
predaja trhových konzumných rýb, predávajúci je povinný pred realizáciou tohto predaja
požiadať príslušnú RVPS o vydanie povolenia na ich predaj.
1.11 chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
1.12 spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, bielizne, odevné výrobky, obuv, domáce
potreby, elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, hračky a pod,
1.13 použité textilné, odevné, športové a spotrebné výrobky,
1.14 nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho
pôvod,
1.15 akékoľvek výrobky, ktoré trhový poriadok nepovoľuje.
2. Poskytovanie služieb na uspokojenie potrieb občanov sa zakazuje na tržnici, pretože na tento
účel je vyhradené trhové miesto na Nám. Slobody vo Fiľakove.
Článok VIII.
Povinnosti predávajúcich
1. Predávajúci na tržnici je povinný :
1.1 dodržiavať trhový poriadok tržnice,
1.2 v prípade nedodržiavania trhového poriadku a súvisiacich predpisov na výzvu správcu
tržnice bezodkladne opustiť trhovisko,
1.3 zreteľne označiť trhové miesto,
1.4 tovar viditeľne označiť cenovkami a ceny správne účtovať,
1.5 uvádzať o predanom tovare len pravdivé údaje,
1.6 používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa
osobitných predpisov a v súvislosti s platnými právnymi predpismi zákona č. 563/2009 Z.z.
o správe daní a poplatkov a zákona č. 494/2010 Z.z. o používaní elektronickej registračnej
pokladnice v znení neskorších predpisov
1.7 predložiť správcovi trhoviska a orgánu dozoru na vyzvanie najmä tieto doklady:
a/ doklad o oprávnení na podnikanie (oprávnenie sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve alebo o fyzické osoby
predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti),
b/ osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka, ak ide o predaj
spracovaných alebo nespracovaných rastlinných alebo živočíšnych výrobkov fyzickou
osobou nepodnikateľom, ktorá predáva tieto výrobky na trhovisku dlhšie ako 30 dní
v kalendárnom roku (zákon č. 105/1990 Zb. v znení zákona č. 219/1991 Zb. - §§ 12a až
12e, s poukazom na ustanovenie § 3 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov)
c/ povolenie na predaj výrobkov na tržnici,
d/ povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného,
e/ zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia - ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru,
f/ doklad o nadobudnutí tovaru (doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve alebo o fyzické
osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
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chovateľskej činnosti),
g/ pri predaji húb doklad o ich znalosti,
h/ pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí,
j/ pri predaji slepačích vajec:
- Fyzické alebo právnické osoby predávajúce vajcia z vlastnej produkcie, ktorí chovajú 50 a viac
nosníc, sa musia preukázať Potvrdením o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre
potraviny živočíšneho pôvodu a jej činnosti v zmysle §40 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti, ktoré vydáva príslušná RVPS podľa miesta chovu nosníc a potvrdením zo ŠVPS
SR o pridelení rozlišovacieho čísla na chov nosníc.
- Fyzické alebo právnické osoby predávajúce vajcia zo schválených prevádzkarní na triedenie
vajec musia sa preukázať dokladom o nadobudnutí tovaru.
- Fyzické alebo právnické osoby predávajúce vajcia z vlastnej produkcie, ktorí chovajú menej
ako 50 nosníc, sa musia preukázať Potvrdením o registrácii prevádzkarne potravinárskeho
podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu a jej činnosti v zmysle §40 zákona č. 39/2007 Z.z. o
veterinárnej starostlivosti, ktoré vydáva príslušná RVPS podľa trvalého pobytu chovu nosníc.
i/ pri predaji domáceho včelieho medu:
- Fyzické osoby predávajúce med z vlastnej produkcie sa musia preukázať Potvrdením o
registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu a jej
činnosti v zmysle § 40 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, ktoré vydáva
príslušná Regionálna veterinárna s potravinová správa (RVPS) podľa trvalého pobytu držiteľa
včelstiev alebo umiestnenia včelstiev.
1.8 poskytnúť na požiadanie kontrolného orgánu vzorky predávaných výrobkov na kontrolu
kvality a zdravotnej neškodnosti,
1.9 pri predaji výrobkov na tržnici dodržiavať platné právne predpisy ako predpisy v oblasti
poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy,
1.10 dodržiavať hygienu predaja na trhovisku,
1.11 udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto
čisté a upratané,
1.12 vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
1.13 dodržiavať poctivosť predaja výrobkov podľa osobitných predpisov ( zákon č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa ),
2. Predávajúci nesmú na mestskom trhovisku premiestňovať zariadenia trhoviska bez súhlasu
správcu tržnice.
Článok IX.
Povinnosti kupujúcich a návštevníkov tržnice
1. Kupujúci a ďalšie osoby, ktoré sa zdržiavajú na tržnici sú povinné :
1.1 dodržiavať trhový poriadok a pokyny správcu tržnice,
1.2 dodržiavať podmienky predaja,
1.3 správať sa na tržnici tak, aby neohrozovali bezpečnosť a dodržiavali hygienu,
1.4 zakúpený tovar riadne skontrolovať,
1.5 po tržnici chodiť pešo, zakazuje sa používať motorové vozidlá a jazdiť na bicykli,
2. Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o vystavenie dokladu k predávanému výrobku,
prípadne požiadať o riadnu informáciu o predávanom výrobku.
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Článok X.
Povinnosti a práva zriadenca trhoviska
1. Na tržnici je určený zriadenec tržnice, ktorý má mať viditeľné označenie mena a funkcie
formou štítku.
2. Zriadenec tržnice
2.1 vykonáva dozor nad prevádzkou tržnice, vyberá poplatok za prenájom trhového zariadenia
a miesta.
2.2 Dozerá na dodržiavanie podmienok predaja, udržiavanie čistoty a poriadku na tržnici.
2.3 Spolupracuje s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej funkcie.
3. Zriadenec tržnice je povinný :
3.1 vykázať z tržnice každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny
správcu trhoviska alebo jeho zriadenca,
3.2 prostredníctvom správcu trhoviska dávať podnet primátorovi mesta na správne konanie
o uložení pokuty.
Článok XI.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi na tržnici
1. Predávajúci na tržnici sú povinní oddeľovať komunálny odpad od odpadu z podnikania,
zmesový komunálny odpad umiestňovať do prideleného kontajnera na zmesový komunálny
odpad a zvyšky z ovocia a zeleniny umiestňovať do kontajnera určeného na biologicky
rozložiteľný odpad.
2. Je zakázané umiestňovať zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad
predajcami do malých odpadkových košov, ktoré sú určené na odpad, pochádzajúci od
návštevníkov tržnice.
3. Je zakázané umiestňovať odpad z podnikania do nádob určených na komunálny odpad.
4. Je zakázané ponechať odpad z podnikania po ukončení predaja v predajných stoloch alebo
voľne na ploche tržnice.
5. Predávajúci je povinný zabezpečiť predaj výlučne v kompostovateľných obaloch a je povinný
vyvarovať sa používania predovšetkým plastových obalov a tašiek.
Článok XII.
Energie, voda a hygienické zariadenia
1. Pitná voda je k dispozícii v stavebných objektov SO-04: Stavba toaliet a SO-05: Drobná
architektúra – fontána na pitie
2. Umyvárky, toalety a pisoáre sú umiestnené v rámci budovy SO-04: Stavba toaliet a sú určené
pre predajcov ako i pre návštevníkov tržnice.
3. Pripojenie na elektrickú energiu je možné v označených zásuvkách za poplatok podľa
„Sadzobníku poplatkov“, ktorý tvorí prílohu k tomuto VZN.
Článok XIII.
Orgány dozoru
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :
1.1 primátorom mesta poverení zamestnanci Mestského úradu vo Fiľakove,
1.2 hlavný kontrolór mesta,
1.3 príslušníci Mestskej polície vo Fiľakove,
1.4 primátorom mesta poverení členovia komisie mestského majetku a finančnej komisie,
komisie regionálnej politiky, podnikateľskej a cestovného ruchu a komisie ochrany verejného
poriadku a dopravy.
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2. Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté oprávnenia dozorných inšpekčných
a iných orgánov podľa osobitných predpisov ako napr. Slovenská obchodná inšpekcia, orgány
potravinového dozoru podľa zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách v znení noviel, daňový úrad
a pod.
Článok XIV.
Sankcie
1. Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN, sa dopúšťa priestupku proti poriadku v správe
podľa §46 zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktorý jej možno uložiť blokovú
pokutu do výšky 33,00 EUR.
2. Mesto môže uložiť pokutu :
2.1 od 166,00 EUR do 16 596,00 EUR fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva
výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom
mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené mestom na predaj, alebo
fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nevie 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, alebo doklad
o
oprávnenom
nadobudnutí
predávaných
lesných
plodín.
2.2 Primátor mesta môže za porušenie ustanovení tohto VZN právnickej alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638,- € v zmysle ustanovenia § 13 ods. 9 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na charakter protiprávneho konania a na rozsah jeho
následkov.
4. Pokuty uložené mestom sú príjmom rozpočtu mesta Fiľakovo.
Článok XV.
Záverečné ustanovenia
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením mesta Fiľakovo sa ruší pôvodné VZN zo dňa
01.01.2012, ktorým bol vydaný pôvodný „Trhový poriadok trhoviska vo Fiľakove č. 8/2011“.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove na
svojom zasadnutí dňa 11.12.2019. uznesením MsZ č. 134/2019.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2020.

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Vyvesené : 27.11.2019
Schválené: 11.12.2019
Vyhlásené: 11.12.2019
Nadobúda účinnosť: 01.01.2020
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Príloha č. 1

Sadzobník poplatkov
k „Trhovému poriadku mestskej tržnice na ul. Trhovej vo Fiľakove “
Trhové poplatky
1. Poplatok vo forme nájomného za predajné stoly vo vlastníctve správcu tržnice
2. Poplatok za odber elektrickej energie zo zásuvky
3. Poplatok za voľné plochy (odkladacie plochy pri predajných stoloch, prenosných predajných
zariadeniach ako stoly, stánky, plochy automobilov, prívesných a ručných vozíkov)
4. Poplatok za rezerváciu predajného stola
5. Poplatok za umiestnenie a zriadenie exteriérového sedenia/státia slúžiaceho na poskytovanie
služieb rýchleho občerstvenia
1. Poplatok za predajné stoly
1.1 pre živnostníkov, podnikateľov a samostatne hosp. roľníkov
1.2 pre drobných predajcov pri predaji prebytkov z vlastnej záhrady
2. Poplatok za odber elektrickej energie
2.1 výkon pripojených spotrebičov do 1 kW
2.2 výkon pripojených spotrebičov nad 1 kW

5,00 EUR/stôl/deň
30,00 EUR/stôl/mesiac
2,00 EUR/stôl/deň
13,00 EUR/stôl/mesiac
1,00 EUR/deň
podľa skutočnosti na
základe
podružných
elektromerov

3. Poplatok za voľné plochy (odkladacie plochy k predajným stolom
3.1 pre živnostníkov, podnikateľov a samostatne hosp. roľníkov
1,00 EUR/deň/m2
3.2 pre drobných predajcov pri predaji prebytkov z vlastnej záhrady
0,50 EUR/deň/m2
4. Poplatok za rezerváciu predajného stola

5,00 EUR/stôl/mesiac

Poznámky :
- Všetky druhy predajných zariadení a odkladacie plochy k týmto zariadeniam nesmú
obmedzovať alebo brániť prístupu k inému predajnému zariadeniu.
5. Poplatok za umiestnenie a zriadenie
na poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia

exteriérového

sedenia/státia slúžiaceho
0,05 EUR/deň/m2

Vo Fiľakove dňa 27.11.2019.
Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta
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