Mesto Žilina na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov, zákona č. 310/1999 Z. z. a zákona č. 115/2600 Z. z. vydáva toto všeobecne záväzné
NARIADENIE, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 2,3,4/1999   
T r h o v ý   p o r i a d o k 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

č. 5/2001

Článok III

Druh predávaných výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku

Čl. III bod 2 g/ sa celý vypúšťa 
Čl. III bod 7 sa mení:

Pôvodné znenie:
	Krátkodobý predaj potravinárskych výrobkov sa môže uskutočňovať len v súlade s desiatym oddielom Potravinového kódexu „Hygiena stánkového a iného ambulantného predaja potravín". Okrem povolenia mesta Žilina je k takémuto predaju potrebné rozhodnutie Okresného hygienika v Žiline, ktorý toto vydáva ku každej akcii s presným vymedzením času predaja a sortimentu potravín.


Terajšie znenie;
	Krátkodobý predaj potravinárskych výrobkov sa môže uskutočňovať len v súlade s desiatym oddielom Potravinového kódexu „Hygiena stánkového a iného ambulantného predaja potravín“.


Článok IV 

Podmienky predala výrobkov a poskytovania služieb na „Trhovisku I – Žiltrh“

Čl. IV bod l .a 1b/ sa mení:

Pôvodné znenie:
	Na „Trhovisku I – Žiltrh“ môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky a poskytovať služby:

	sa nemení 
	osoby, u ktorých sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie alebo zápis v obchodnom registri,  v prípade   predaja   poľnohospodárskych   prebytkov   zvláštnej   rastlinnej   alebo   živočíšnej produkcie, lesných plodín, 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 pís. a/ až pís. 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
	osoby predávajúce čečinu, lesné šišky a lesné plody vrátane húb, ktorí majú súhlas k ich odberu od príslušného vlastníka, alebo správcu lesa alebo pozemku.


Terajšie znenie:
	Na „Trhovisku I – Žiltrh“ môžu na základe povolenia správcu trhoviska predávať výrobky a poskytovať služby:

	........
	osoby, u ktorých sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie alebo zápis v obchodnom registri, v prípade   predaja   poľnohospodárskych   prebytkov   zvláštnej   rastlinnej   alebo   živočíšnej produkcie, lesných plodín, čečiny, 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
	fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky zvláštnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a čečinu, na základe povolenia vlastníka lesa.


Článok IV bod 5 sa mení: 

Pôvodné znenie:
	Pri predaji húb musí mať predávajúci doklad - osvedčenie o ich znalosti. Pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí.


Terajšie znenie:
	Pri predaji húb musí mať predávajúci doklad -osvedčenie o ich znalosti.


Článok V 

Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb

Čl. V bod 1. sa mení:

Pôvodné znenie:
	Predávajúci na „TRHOVISKU I – ŽILTRH“ je povinný:

.
.
.
.
.
.
	pri zrušení prevádzkarne /stánok s trvalým stanovišťom/ písomne informovať Okresný úrad v Žiline a Mestský úrad v Žiline o tom, kde a kto je povinný vysporiadať prípadné reklamácie

.
.
.
	na požiadanie správcu trhoviska alebo kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady, podľa charakteru predaja:

	občiansky preukaz
	povolenie mesta Žilina na predaj výrobkov, resp. poskytovanie 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
	list  vlastníctva  alebo 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 občanmi v primeranom množstve medzi sebou/
	zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru
	nájomnú zmluvu na predajné miesto, alebo doklad o zaplatení predajného miesta
	osvedčenie o znalosti húb
	doklad o kontrole zdravotnej neškodnosti a akosti tovaru
	veterinárne osvedčenie, stanovisko štátneho zdravotného ústavu, osvedčenie o obsahu cudzorodých látok v rastlinných produktoch
	potvrdenie o odbere čečiny
	autorizovanú inšpekčnú knihu


Terajšie znenie:
	Predávajúci na „TRHOVISKU I – ŽILTRH“ je povinný:

.
.
.
.
.
.
	pri zrušení prevádzkarne /stánok s trvalým stanovišťom/ písomne informovať Okresný úrad v Žiline a správcu trhoviska o tom, kde a kto je povinný vysporiadať prípadné reklamácie

.
.
.
	na požiadanie správcu trhoviska alebo kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady, podľa charakteru predaja:

	občiansky preukaz
	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
	doklad /dodací list - faktúru/ o nadobudnutí predávaného tovaru so všetkými predpísanými náležitosťami k tovaru /doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi v primeranom množstve medzi sebou/
	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 lestných plodín a čečiny
	zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru
	nájomnú zmluvu na predajné miesto, alebo doklad o zaplatení predajného miesta
	osvedčenie o znalosti húb
	doklad o kontrole zdravotnej neškodnosti a akosti tovaru
	veterinárne osvedčenie, stanovisko štátneho zdravotného ústavu, osvedčenie o obsahu cudzorodých látok v rastlinných produktoch
	autorizovanú inšpekčnú knihu.


Článok IX

Zmeniť nadpis čl.. IX:

Pôvodné znenie:
ORGÁNY DOZORU A SANKCIE

Terajšie znenie:
PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCU TRHOVISKA

Článok IX 

Práva a povinnosti správcu trhoviska

Čl. IX bod 2 sa mení:

Pôvodné znenie:
	Správca „Trhoviska I – Žiltrh“ je oprávnený:

	kontrolovať u predávajúceho oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku, preukaz totožnosti
	kontrolovať u predávajúcich a poskytovateľov služieb doklad o nadobudnutí tovaru
	kontrolovať používanie elektronickej registračnej pokladnice
	kontrolovať   udržiavanie   poriadku,   hygieny   a čistoty   počas   predaja   výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení
	kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku
	pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb
	kontrolovať zdravotné preukazy osôb predávajúcich potravinársky tovar
	kontrolovať dodržiavanie hygienických predpisov a opatrení
	u drobnochovateľov a pestovateľov, ktorí predávajú svoje prebytky, kontroluje primeranosť množstva poľnohospodárskych produktov v nadväznosti na výmer záhrady, či inej poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy
	kontrolovať autorizovanú inšpekčnú knihu
	kontrolovať označenie stánkov, stolov a iných predajných miest podľa tohto Trhového  poriadku a označenie tovaru cenovkami
	kontrolovať dodržiavanie podmienok predaja stanovených týmto Trhovým poriadkom a ostatných platných zákonov.

Terajšie znenie:
	Správca „Trhoviska I –Žiltrh“ je oprávnený:

	kontrolovať u predávajúceho oprávnenie na podnikanie v danej  oblastí, preukaz totožnosti
	kontrolovať u predávajúcich a poskytovateľov služieb doklad o nadobudnutí tovaru
	kontrolovať používanie elektronickej registračnej pokladnice
	kontrolovať   udržiavanie   poriadku,   hygieny   a čistoty   počas   predaja   výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení
	kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku
	pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb
	kontrolovať zdravotné preukazy osôb predávajúcich potravinársky tovar
	kontrolovať dodržiavanie hygienických predpisov a opatrení
	kontrolovať autorizovanú inšpekčnú knihu
	kontrolovať označenie stánkov, stolov a iných predajných miest podľa tohto Trhového poriadku a označenie tovaru cenovkami
	kontrolovať dodržiavanie podmienok predaja stanovených týmto Trhovým poriadkom a ostatných platných zákonov.


Článok X

Orgány dozoru a sankcie

Čl. X bod 3 sa mení:

Pôvodné znenie:
	Orgány dozoru môžu uložiť pokutu:

	od 50 000,- Sk do 500 000,- Sk fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhovisko bez povolenia, alebo správcovi trhoviska za porušenie povinnosti podľa čl. IX, bod 1.
	od 5 000,- Sk do 500 000,- Sk fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovisku bez povolenia, alebo ktorá predáva na trhovisku výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktorá predáva potravinárske výrobky a kozmetické prostriedky, ktorých predaj nie je podľa čl. III bod 6. a 7. povolený, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom, mimo takto určených miest.


Terajšie znenie:
	Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000,- Sk:

	fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností uvedených v tomto Trhovom poriadku a v zmysle § 12 zákona č. 178/1998 Z. z. v platnom znení
	fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovisku bez povolenia, alebo ktorá predáva na trhovisku výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené miestom na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky zvláštnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a čečinu, ak nesplní povinnosť podľa čl. V bod l.


Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované v Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 18. 6. 2001. Nadobúda účinnosť 15-tym dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta, t j.   4. 7. 2001.

Ing. Ján Slota 
primátor mesta Žilina


