Mesto Žilina na základe § 6 a § 4 ods. 3 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 274/1993 Zb. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa, zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení 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 /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov, vydáva všeobecne záväzné nariadenie, ktorým určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Žilina.

č. 6/1998

Článok I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

	Toto nariadenie upravuje podmienky trhového a ambulantného predaja, ako i príležitostných trhov, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia na území mesta Žilina.

Trhovým miestom v meste Žilina je trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj. Trhovým miestom je aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou v zmysle § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj.
	Trhovisko je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
	Tržnica je kryté zariadenie trvalé účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkárňach v zmysle živnostenského zákona a na prenosných predajných zariadeniach.
	Príležitostný trh je 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 občanmi medzi sebou.
	Ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkárňou. Zariadenie, na zriadenie, ktorého sa vyžaduje stavebné povolenie nemôže byť stánkom s dočasným stanovišťom ani prenosným predajným zariadením.

Článok II.

SPRÁVA TRHOVISKA, PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV A OSTATNÝCH MIEST

	Správu trhoviska a príležitostných trhov, ktoré sú vo vlastníctve mesta, vykonáva Mesto Žilina. Túto správu môže mesto zveriť právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu.

Správu trhoviska a príležitostných trhov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, vykonáva vlastník alebo ten, kto ich má v oprávnenej držbe právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má Živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu (ďalej len "správca trhoviska").
	Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva Mesto Žilina. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj, za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.
	Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva Mesto Žilina, pričom správca trhoviska a príležitostného trhu je povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý mesto po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením.
	Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.

Článok III.

URČENIE TRHOVÝCH MIEST

	Trhovým miestom - trhoviskom v meste Žilina sú určené tieto priestranstvá:

	v priestore Starého trhoviska medzi ulicami Horný val a J. M. Gerometu; označené ako "Trhovisko 1. - Žiltrh"
	v priestore Starého trhoviska vymedzenou ulicami Horný val a ul. Na priekope označené ako "Trhovisko II. - S.H.D.T."
	v priestore Starého trhoviska medzi ulicami Horný val a Na priekope /20 stolov na parcele č. 319/1 včlenené do Trhoviska II./označené ako "Trhovisko III"
	na ulici J. Kalinčiaka označené ako "Nové trhovisko- Richter"
	na sídlisku Vlčince II. - parcela č. 7664/2.

	Trhovými dňami sa stanovujú pondelok až sobota, vždy v príslušnom týždni kalendárneho roka, prevádzkový a predajný čas na každom trhovisku určí príslušné špecifické všeobecne záväzné nariadenie - Trhový poriadok.

	Trhovým miestom - príležitostný trh v meste Žilina sa povoľuje:

	interiérové priestory Domu odborov, nám. Ľ. Štúra č. l Žilina

	trhovými dňami sa stanovujú pondelok až nedeľa, 2-krát v kalendárnom mesiaci

	interiérové priestory v objekte na Sládkovičovej ulici č. l  Žilina /bývalý Grand hotel/

	trhovými dňami sa stanovuje pondelok až piatok, 1-krát v kalendárnom mesiaci.

	vyhradené interiérové priestory Športovej haly, ul. Vysokoškolákov č.6, Žilina

	trhovými dňami sa stanovujú štvrtok, piatok, sobota a nedeľa vždy spravidla v druhom alebo treťom týždni mesiaca december - Vianočné trhy.

	interiérové priestory firmy K. - Profit, Smreková č.32, Žilina - Solinky

	trhovými dňami sa stanovuje nedeľa, pondelok a utorok, 2x v kalendárnom mesiaci.

	Staromestské trhy - centrálna mestská zóna mesta Žilina /nám. A. Hlinku/

	trhovými dňami sa stanovuje utorok až sobota, spravidla v mesiaci jún

	Vianočné trhy mesta Žiliny - centrálna mestská zóna mesta Žiliny /nám. A. Hlinku/

	trhovými dňami sa stanovuje streda, štvrtok, piatok, sobota a nedeľa spravidla v druhom alebo treťom kalendárnom týždni mesiaca december.


Konkrétne názvy trhov, termíny ako i prevádzkový a predajný čas konania príležitostného trhu určí príslušné špecifické všeobecne záväzné nariadenie - Trhový poriadok, vydaný pre každý príležitostný trh zvlášť.

Článok IV.

DRUH PREDÁVANÝCH VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH

	Na trhový predaj možno ponúknuť nasledujúci tovar bez obmedzujúcich podmienok:

	ovocie a zelenina - musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov
	poľnohospodárske výrobky,  ktoré  nie  sú  určené pre  výživu  ľudí /kvety, priesady, ozdobné kry, semená a pod./
	sezónne, úžitkové a ozdobné predmety /najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom, pamiatke zosnulých alebo iným príležitosti am/
	knihy, denná a periodická tlač
	drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety
	žreby okamžitých lotérii a žrebových vecných lotérií
	všeobecne známe liečivé rastliny /napr. lipový kvet, podbeľ atď/ možno predávať za podmienky, že nebudú označené ako liečivé rastliny, ale iba botanickým názvom rastliny a predávajúci nebude pri predaji uvádzať, na aký ochorenie sa rastlina môže použiť.

	Na trhových miestach sa môžu predávať potravinárske výrobky, ktoré určí Mesto Žilina špecifickým všeobecne záväzným nariadením vydaným pre príslušne trhovisko resp. príležitostný trh v zmysle platných zákonných ustanovení, po vyžiadaní si rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a orgánov potravinového Jožom.

Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
	pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie v zmysle príslušných zákonných ustanovení
	brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
	oprava dáždnikov
	oprava a čistenie obuvi
	kľúčové služby
	fotografické, video a reprogragické služby
	brašnárske služby

	Predaj spotrebných výrobkov, pre ktoré platia na trhových miestach obmedzenia:

	spotrebné   výrobky,    najmä   textilné,    odevné,    obuv,    domáce    potreby, elektrotechnické   výrobky,   výrobky  spotrebnej  elektroniky,   drobný   tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, hračky, kožená galantéria,  textilná galantéria,   železiarsky  tovar,  hudobné  nosiče, hodinky, autodoplnky,  sa môžu predávať len v prevádzkárňach  tržníc,  v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhovisku, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom na základe povolenia Mesta Žilina.
	Za stánok s trvalým stanovišťom sa okrem pevne zabudovaných krytých a uzavretých stánkov spojených so zemou, považujú aj kryté a uzavreté stánky /Essex, unimobunka, atď/ a zastrešené predajné stánky, spojené v súvislý rad a bez použitia technických prostriedkov nerozkladateľné a neoddeliteľné.
	Obmedzenia podľa čl. .IV, bod 4a/ sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.

	Na trhoviskách, trhových miestach a príležitostných trhoch je zakázané predávať:

	lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
	tabak a tabakové výrobky
	tlač a iný tovar, ktorý ohrozuje mravnosť podľa zákona SNR č. 445/1990 Zb
	rastliny a živočíchy druhov  chránených  podľa zákona o  štátnej   ochrane prírody, ako i nebezpečné živočíchy
	lieky, jedy, omamné a psychotropné látky a iné špecifické výrobky, ktorých predaj je viazaný na osobitné povolenie
	liečivé rastliny a výťažky z nich, spracované a označené ako liečivá a čajové zmesi z bylín
	živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb /tento zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov
	zbrane, strelivo, výbušniny a všetky druhy zábavnej pyrotechniky
	automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
	tovar nekvalitný,  ohrozujúci  zdravie spotrebiteľov  a tovar,  u  ktorého  sa nepreukáže legálny spôsob nadobudnutia


Článok V.

PODMIENKY PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH

	Na trhovisku, trhových miestach a príležitostných trhoch môžu na základe povolenia Mesta Žilina predávať výrobky a poskytovať služby:

	osoby staršie ako 18 rokov
	fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení a ostatné subjekty oprávnené vykonávať obchodnú činnosť v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
	osoby, u ktorých sa nevyžaduje Živnostenské oprávnenie alebo zápis do obchodného registra, v prípade predaja poľnohospodárskych prebytkov z vlastnej rastlinnej a živočíšnej produkcie, lesných plodov, ovocia, zeleniny, zemiakov, zeleninových a kvetinových sadeníc, kvetov, stromčekov a okrasných kríkov, a to:

	samostatne hospodáriaci roľníci /na základe Osvedčenia SHR vydaného v zmysle § 12 písm. a/ až písm. e/ zákona č. 219/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov

drobnochovatelia a pestovatelia, ktorí spôsob nadobudnutia tovaru preukazujú potvrdením príslušného mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy resp. záhrady alebo platným preukazom člena záhradkárskeho alebo chovateľského zväzu. V prípade predaja čečiny, lesných šišiek a lesných plodov vrátane húb, predkladá predávajúci potvrdenie o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka, alebo správcu pozemku
	autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z. - Autorský zákon a výrobcovia po domácky vyrobených alebo spracovaných drobných výrobkov z dreva, prútia, bavlny, peria, kvetov, čečiny a kovu, ktorých výroba nepodlieha živnostenskému konaniu

občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
	Na trhovisku, trhových miestach a príležitostných trhoch nesmú predávať:

	osoby mladšie ako 18 rokov /pomocný personál môže byť mladší ako 18 rokov v súlade s právnymi predpismi/ 

cudzí štátni príslušníci bez oprávnenia na podnikanie.
	Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhových miestach sú povinné dodržiavať hygienické a veterinárne predpisy, nariadenia v oblasti obchodu, cien, poplatkov a všetky ostatné súvisiace predpisy a tiež podriadiť sa kontrole oprávnenými osobami.

Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť, pokiaľ je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných predpisov, alebo v akosti uvádzanej predávajúcim.
	Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí, ovocie musí byť akostne roztriedené a počas predaja uložené v debnách, košoch príp. vyložené na zákazníkom dostupnom mieste.
Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu potvrdenie o odobratí vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej hodnotu.
	Ak sa kontrolou zistí, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám stanovených všeobecne záväznými predpismi, kontrolný orgán:
	zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti, ako i peňažnú sankciu podľa platných predpisov
	upozorní na túto skutočnosť správcu trhového miesta a príslušný orgán, u ktorého je predávajúci registrovaný

	Mesto Žilina, orgány veterinárneho a zdravotného dozoru, Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých tovarov vzhľadom na podmienky predaja, akosť 3 nákazovú situáciu.

Predaj v prevádzkárňach a v stánkoch s trvalým stanovišťom umiestnených na trhovisku sa riadi rozhodnutiami a podmienkami vydanými Okresným úradom - odborom Štátnej veterinárnej starostlivosti a štátnym okresným hygienikom, Štátnym zdravotným ústavom, ako i platnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Žilina a ostatnými právnymi predpismi.
	Všetky fyzické a právnické osoby, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Vyhlášky č. 55/1994 Z.z., sú povinné pri predaji tovaru používať elektronické registračné pokladne na vedenie tržieb.
	Všetky fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov /§ 30 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. o Živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR č. 270/1995 Z.z. o inšpekčných knihách a zákona NS SR č. 270/1995 Z.z. o Štátnom jazyku SR/ sú povinné viesť autorizovanú inšpekčnú knihu.

Článok VI.

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCICH FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB

Predávajúci na trhovom mieste je povinný ;
	dodržiavať podmienky predaja

 predávať len na predajnom mieste určenom správcom trhového miesta
	označiť  svoje  predajné  zariadenie  menom   fyzickej   alebo   právnickej   osoby, obchodným názvom, sídlom, menom zodpovedného vedúceho 
	dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne, bezpečnostné predpisy, ako i predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa 
	zreteľne  označiť predávané výrobky a služby cenovkou  a akostnou  triedou, zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi a ceny správne účtovať 
	uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom   na   obsluhu   a   zvláštnymi   technickými   pravidlami,   v prípadoch ustanovených zákonom je predávajúci povinný riadne vyplniť záručný list 
predávať  výrobky   v   správnej   hmotnosti,   miere  alebo   množstve  a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov, používať len váhy, miery a závažia opatrené platnou ciachou 
	zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne nezávadného tovaru vrátane obsahu dusičnanov v zelenine 
	vylúčiť z predaja požívatiny zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené 
	udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho skončení v čistote a poriadku, patrične upratané a v prevádzkyschopnom stave 
	mať pri predaji čistý pracovný alebo iný odev
	umožniť  kontrolným  orgánom  vykonanie   kontroly   dodržiavania  stanovených podmienok predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiam kontrolného orgánu
	na  požiadanie  kontrolného  orgánu  predložiť potrebné  platné  doklady /podľa charakteru predaja/: 
	občiansky preukaz
	povolenie Mesta Žiliny k predaju výrobkov resp. poskytovaniu služieb 
	živnostenské oprávnenie /živnostenský list, výpis z obchodného registra/ 
	pracovnú   zmluvu   /   originál   alebo   overenú   kópiu/   a   overenú   kópiu živnostenského oprávnenia ak predávajúci sám nemá povolenie k podnikaniu 

potvrdenie príslušného mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy alebo záhrady
	preukaz člena záhradkárskeho zväzu 
	preukaz člena chovateľského zväzu 
	doklad /dodací list - faktúru/ o nadobudnutí predávaného tovaru so všetkými predpísanými náležitosťami k tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve 
 zdravotný preukaz, ak to vyžaduje povaha predávaného tovaru 
	doklad o pridelení a zaplatení predajného miesta 
	osvedčenie o poznaní húb a liečivých rastlín 
	doklad o kontrole zdravotnej nezávadnosti a akosti tovaru 
	veterinárne osvedčenie, stanovisko štátneho zdravotného ústavu, osvedčenie o obsahu cudzorodých látok v rastlinných výrobkoch 
	potvrdenie o odbere čečiny 
	autorizovanú inšpekčnú knihu /čl. V ods. 11 VZN/

Článok VII.

PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCU TRHOVISKA A PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU

	Pre trhovisko a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý mesto po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením.

Trhový poriadok je správca trhoviska a príležitostného trhu povinný zverejniť na viditeľnom mieste.
	Trhový poriadok musí obsahovať:
	určenie priestranstva trhoviska alebo príležitostného trhu 

označenie trhoviska alebo príležitostného trhu údajmi   o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
	podmienky,   za  ktorých   možno  predaj   výrobkov   a  poskytovanie  služieb vykonávať
	údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase
	pravidlá prenajímania predajných zariadení
	spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo za cenník vstupného na príležitostných trhoch 
	pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky 
	podmienky vybavovania reklamácií
	Správca trhoviska a príležitostného trhu je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.

Správca trhoviska a príležitostného trhu kontroluje u predávajúceho:
	oprávnenosť predaja jednotlivými osobami, oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov, preukaz totožnosti, ako i povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydané Mestom Žilina 

povolenie na používanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za  predajné  zariadenie  alebo  predajnú  plochu  alebo  doklad  o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch
	zdravotné preukazy osôb predávajúcich potravinársky tovar 
	dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických predpisov a opatrení 
	dodržiavanie podmienok predaja a ostatných platných zákonov 
	osvedčenie a potvrdenia, ako aj ich platnosť, ak to vyžaduje povaha tovaru 
	označenie stánkov, stolov a iných predajných miest menom fyzickej alebo právnickej osoby, obchodným názvom, sídlom, menom osoby zodpovednej za predaj, ako i označenie tovarov cenovkami 
	doklady o nadobudnutí tovaru
	používanie elektronickej registračnej pokladne podľa osobitných predpisov 
	dodržiavanie trhového poriadku 
	udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení 
 osvedčenie o znalosti húb predávajúceho pri predaji húb, pričom správca trhoviska zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb 
	primeranosť predaja vlastných použitých výrobkov občanmi medzí sebou na príležitostných trhoch: primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhového miesta individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov 
	u   drobnochovateľov   a   pestovateľov,   ktorí   predávajú   svoje   prebytky, primeranosť množstva poľnohospodárskych produktov v nadväznosti na výmer záhrady, či inej poľnohospodárskej pôdy 
	autorizovanú inšpekčnú knihu

Článok VIII. 

AMBULANTNÝ PREDAJ NA ÚZEMÍ MESTA ŽILINA

Ambulantný predaj mimo trhovísk a povolených trhových miest je zakázaný, piati zákaz predaja na voľných priestranstvách pre všetky fyzické a právnické osoby s výnimkou predaja povoleného Mestom Žilina.
Vlastníctvo nehnuteľnosti /domu alebo pozemku/ neoprávňuje príslušného vlastníka k zriadeniu trhového miesta.
	Poplatky za povolenie ambulantného predaja budú určené v zmysle platných zákonných ustanovení a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o miestnych poplatkoch.
	Na všetky trhové miesta s ambulantným predajom sa vzťahujú povinnosti <t ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia a príslušných osobitných predpisov.
	V prípade súhlasného stanoviska Mesta Žilina k vykonávaniu ambulantného predaja, na území mesta sa môžu predávať: 
	knihy, denná a periodická tlač
	drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky 
	jedlá  a  nápoje   určené  na  priamu   konzumáciu   na   mieste,   bez   predaja alkoholických   nápojov,   vrátane   piva   v   zmysle   príslušných   zákonných ustanovení 
	balená a nebalená zmrzlina v zmysle príslušných hygienických noriem a zákonných ustanovení 
	predaj   syrových   korbáčikov   a   výrobkov   zo  syra  v   zmysle  príslušných hygienických noriem a zákonných ustanovení 
	ovocie a zelenina 
	živé kvety 
	žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií v zmysle príslušných zákonných ustanovení

	V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitných predpisov a príslušných zákonných ustanovení, s obmedzením sortimentu predaja príslušného pre ambulantný predaj v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Ambulantný predaj pri cestách a diaľnicach v katastrálnom území mesta Žilina sa zakazuje.

Článok IX. 

CENY TOVARU

Ceny   tovarov   na   trhových   miestach   sú   tvorené   dohodou   medzi   kupujúcim a predávajúcim v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z.

Článok X.

 ORGÁNY DOZORU A SANKCIE

Dozor nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia a kontrolu predaja na trhových miestach na území mesta Žilina vykonávajú :
	Slovenská obchodná inšpekcia 
	Okresný úrad v Žiline
	Mesto Žilina - poverené osoby, vrátane poslancov MZ / ďalej len "orgány dozoru"/

	Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia Mesta Žilina -Mestského úradu v Žiline zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste, pričom môžu uplatniť príslušné sankčné opatrenia v zmysle platných zákonných ustanovení.

Orgány dozoru môžu uložiť pokutu:
	od 50 000,- Sk do 500 000,-Sk fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia Mesta Žilina alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností uvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení a v zmysle § 12 zákona č. 178/1998 Z.z.

od 5 000,-Sk do 500 000,-Sk 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 v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach trhoviska, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhovisku, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom, mimo takto určených miest.
	Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa príslušných osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným nariadením dotknuté.


Článok XI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

	Povolenie na správu trhoviska podľa doterajších predpisov sa pokladá za povolenie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Nariadenie o trhovom poriadku v meste Žilina č. 2/1994.
	Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované v Mestskom zastupiteľstve dňa 3. 9. 1998 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j. 18. 9. 1998

Ing. Miroslav Adámek, v.r.						Ing. Ján Slota, v.r. 
prednosta mestského úradu						primátor mesta Žilina





