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VZN mesta Zlaté Moravce č. 412015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce 

Mesto Zlaté Moravce na základe samostatnej pôsobnosti pod ľa § 4 ods. 1 a § 6 ods . 1 
zákona SNR č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 
§ 3 ods. 8, § 5 ods . 1 a § 7 ods. 1 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 toto 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č . 4/2015 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

na území mesta Zlaté Moravce 

Č l. 1 
Predmet úpravy 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce (ďalej len ,,VZN") upravuje 
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na zriadených trhových miestach na 
území mesta Zlaté Moravce, vrátane mestských častí (Chyzerovce, Prílepy), v zmysle 
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 v znení zmien a doplnkov 
(ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z. "). 

2. Toto VZN ďalej upravuje povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji 
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, pri zriaďovan í a povoľovan í trhových 
miest na území mesta Zlaté Moravce, vrátane mestských častí (Chyzerovce, Prílepy), 
povinnosti správcov trhových miest a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania 
tohto VZN. 

Čl. 2 
Zriadenie trhového miesta a oprávnenie na predaj 

1. Trhové miesta zriaďuje mesto. Trhové miesto môže zriad iť aj iná osoba na základe 
povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva mesto na základe písomnej žiadosti a 
po splnení podmienok stanovených platnou leg islatívou. 

2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta mesto prihliada na ochranu verejného 
poriadku, verejný záujem , účelnosť , bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a 
poskytovania služieb. 

3. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva mesto 
na základe písomnej žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhovom mieste. 

4. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste mesto vydá 
po splnení podmienok pod ľa § 1 O zákona č . 178/1998 Z. z. predložením dokladov podľa § 3 
ods. 4 až ods. 6 zákona č . 178/1998 Z. z. 

Č l. 3 
Trhové miesta na území mesta Zlaté Moravce 

Mesto Zlaté Moravce zr iaďuje nasledovné trhové miesta na území mesta , vrátane 
mestských častí (Chyzerovce, Prílepy) : 
1. Trvalé trhové miesto v meste Zlaté Moravce, za ktoré sa považuje : 
Mestské trhovisko na Ulici Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach, ktoré sa delí na 
sektory „A" a „B" : 
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VZN mesta Zlaté Moravce č. 412015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce 

1.1 Trhovisko na Ul. Sama Chalúpku - sektor „A" - predaj tovaru a poskytovanie 
služieb v stánkoch s trvalým stanovišťom, v stánkoch s dočasným stanovišťom , 
ambulantný predaj z prenosných predajných zariadení; 
Trhové dni : pondelok - sobota 
Predajný a prevádzkový čas : 
pondelok - piatok od 6.00 hod. do 17.00 hod., sobota od 6.00 hod. do 14.00 hod. 
Správcom Mestského trhoviska na Ulici Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach -
Trhovisko na Ul. Sama Chalúpku - sektor „A" je Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 
953 01 Zlaté Moravce, IČO : 00 308 676 . 
Daň , výška dane a platenie dane za užívanie verejného priestranstva na zriadenom trhovom 
mieste na území mesta Zlaté Moravce sa riadi ustanoveniami príslušného VZN o miestnych 
daniach. 1l 

1.2 Trhovisko na Ul. Sama Chalúpku - sektor „B" - predaj ovocia, zeleniny, kvetov, 
priesad , osív, medu a ďalších komodít zo zastrešených stolov; 
Trhové dni: pondelok - sobota 
Predajný a prevádzkový čas : 
pondelok - piatok od 5.00 hod. do 17.00 hod. , sobota od 6.00 hod. do 14.00 hod. 
Správcom Mestského trhoviska na Ulici Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach -
Trhovisko na Ul. Sama Chalúpku - sektor „B" je mestský podnik Technické služby mesta 
Zlaté Moravce so sídlom na Bernolákovej ulici 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
00 587 168 (v zmysle zriaďovacej listiny) . 
Správca trhoviska zverejní na viditeľnom mieste trhoviska cenník nájomného za predajné 
zariadenie - zastrešené stoly na tržnici. 
Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je Trhový poriadok trhového miesta „MESTSKÉ 
TRHOVISKO NA ULICI SAMA CHALÚPKU V ZLATÝCH MORAVCIACH", ktorý je 
prílohou tohto VZN - viď. Príloha č. 1 . 

2. Príležitostné trhy konané na verejných priestranstvách na území mesta Zlaté 
Moravce: 

2.1 Zlatomoravecký jarmok, Vinobranie, Vianočné trhy, Iné výnimočné podujatia 
organizované mestom Zlaté Moravce - správcom trhového miesta je Mesto Zlaté 
Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, I ČO: 00 308 676 . 
Príležitostný trh „Zlatomoravecký jarmok" sa koná každoročne v septembri na verejnom 
priestranstve v centre mesta Zlaté Moravce na Námestí A. Hlinku a na uliciach: Župná , 
Janka Kráľa, S. Chalúpku, Migazziho, Poštová, Hviezdoslavova, Továrenská ulica - pred 
zimným štadiónom (zariadenie ĽTZ) , areál Amfiteátra vo Veľkom mestskom parku (výstava 
drobnochovateľov). Neodde liteľnou súčasťou tohto VZN je Trhový poriadok trhového miesta 
mesta Zlaté Moravce - ZLATOMORAVECKÝ JARMOK, VINOBRANIE, VIANOČNÉ 
T RHY, INÉ VÝN IMOČNÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM ZLATÉ MORAVCE, 
ktorý je prílohou tohto VZN - vid'. Príloha č. 2. 

3. Príležitostné trhy v nebytových priestoroch budovy súpisné číslo 369 na 
Robotníckej ul. č. 5 v Zlatých Moravciach - bývalý „KLUB ODBOROV CALEX" ; 
správcom trhového miesta je obchodná spo ločnosť IMPERIALIS s.r.o., so sídlom 
Moyzesova 8, 811 05 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47 372 923. 
Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je Trhový poriadok príležitostného trhového miesta 
NEBYTOVÉ PRIESTORY v budove súpisné číslo 369 na Robotníckej ul. č. 5 v Zlatých 
Moravciach - bývalý „KLUB ODBOROV CALEX", ktorý je prílohou tohto VZN - vid'. 
Príloha č. 3 . 

1
) VZN mesta Zlaté Moravce č . 3/2015 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce 

v platnom znení (III. časť, DAŇ ZA UŽ[VANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA, § 5 Sadzby 
dane) 

2 



VZN mesta Zlaté Moravce č. 412015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce 

-·-- ---------- - - ----

4. Príležitostné trhy v nebytových priestoroch v nájme Mestského strediska 
kultúry a športu, p. o. a k nim priľahlých priestranstvách a na verejných 
priestranstvách v správe Mestského strediska kultúry a športu , p. o. : 
nebytové priestory v nájme Mestského strediska kultúry a športu, p. o. - vestibul budovy 
súp. č. 435 (kaštiel Migazziovcov) a k nej priľah l é priestranstvo - nádvorie, budova 
„KULTÚRNEHO DOMU" v Chyzerovciach , budova „KUL TÚRNEHO DOMU" v Prílepoch 
a verejné priestranstvo v správe MsKaŠ , p. o. - verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza 
v areáli „MESTSKÉHO FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA" a „MESTSKÉHO KÚPALI SKA". 
Správcom uvedených trhových miest je Mestské stredisko kultúry a športu, p. o., 
Nám. A. Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce, I ČO: 42 208 033. 
Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je Trhový poriadok pre PRÍLEŽITOSTNÉ TRHOVÉ 
MIESTA na území mesta Zlaté Moravce, správcom ktorých je MESTSKÉ STREDISKO 
KULTÚRY A ŠPORTU , príspevková organizácia, ktorý je prílohou tohto VZN - vid'. 
Príloha č. 4. 

5. Farmárske trhy v Zlatých Moravciach, správcom ktorých je vspo ločnosť 
Farmárske trhy s.r.o. so sídlom Dolné Rudiny 312956, 01 O 01 Žilina, ICO: 47 031 
514 na základe povo lenia a rozhodnutia mesta Zlaté Moravce na schválenom trhovom 
mieste, ktorým je Námestie Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach. Trhovým dňom pre 
uvedené príležitostné trhy je spravidla jeden pondelok alebo jedna sobota v kalendárnom 
mes1ac1 počas kalendárneho roka (marec - december) . Uvedené príležitostné trhy sú 
určené na prednostný predaj miestnej a regionálnej poľnohospodárskej produkcie, vlastnej 
výroby remeselníkov a prezentáciu ľudového remesla . Predaj sa môže uskutočňovať v 
stánkoch s dočasným stanovišťom vo vlastníctve spoločnosti Farmárske trhy s.r.o. Žilina, 
alebo predávajúceho, prípadne z pojazdnej predajne ak si to druh predávaných výrobkov 
vyžaduje . 
Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je Trhový poriadok, ktorý upravuje podmienky predaja 
výrobkov a poskytovania služieb počas konania príležitostných trhov „FARMÁRSKE TRHY" , 
organizovaných spoločnosťou Farmárske trhy s.r.o. so sídlom Dolné Rudiny 3/2956, 
010 01 Ž ilina , IČO: 47 031 514 , ktorý je prílohou tohto VZN - viď. Príloha č. 5. 

Č l. 4 
Ambulantný predaj 

1. Ambulantný predaj je na území mesta Zlaté Moravce povolený: 
a) len ako sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou , 

b) na verejnom priestranstve vo vymedzených častiach mesta počas konania 
organizovaných podujatí, 

c) na mestom schválených trhových miestach, ktorými sú: 
Námestie Andreja Hlinku , nádvorie budovy - kaštieľ Migazziovcov, verejné priestranstvo 
v areáli Parku Janka Kráľa , Župná ulica, nádvorie Župného domu, Ul. Janka Kráľa , 
Bernolákova ulica , Ul. A. Kmeťa, Poštová ul ica, Ul. Sama Chalúpku , Migazziho ulica , 
Robotnícka ulica , Námestie Hrdinov, Hviezdoslavova ulica, Dukl ianska ulica, Továrenská 
ulica, Chyzerovecká ulica (pred budovou KULTÚRNEHO DOMU a najbližšie okolie), 
Parková ulica (pred budovou KULTÚRNEHO DOMU a najbližšie okolie) , areál Amfiteátra 
a ostatné verejné priestranstvo Veľkého mestského parku, verejné priestranstvo, ktoré sa 
nachádza v areáli „MESTSKÉHO FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA" na Továrenskej ulici , 
verejné priestranstvo , ktoré sa nachádza v areáli „MESTSKÉHO KÚPALISKA". 

2. Ambulantný predaj je možný len na základe povolenia vydaného Mestom 
Zlaté Moravce. Podmienky ambulantného predaja určí primátor mesta Zlaté Moravce 
v povolení. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste na 
území mesta Zlaté Moravce sa vydáva na príslušný kalendárny rok, t.j . maximálne do 31.12. 
bežného roka . 
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VZN mesta Zlaté Moravce č. 412015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce 

3. Správu trhového miesta na ambulantný predaj, ktoré bolo zriadené na verejnom 
priestranstve vykonáva Mesto Zlaté Moravce. Správu trhového miesta na ambulantný predaj, 
ktoré bolo zriadené na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ktorý 
je prevádzkarňou vykonáva vlastník iného ako verejného priestranstva alebo vlastník 
nebytového priestoru, ktorý môže takéto trhové miesto zriadiť len na základe povolenia na 
zriadenie trhového miesta vydaného Mestom Zlaté Moravce po predchádzajúcom súhlase 
vlastníka nehnuteľnosti so zriadením trhového miesta. 

4. Na trhových miestach, ktorých správcom je Mesto Zlaté Moravce vyrubuje 
správca za užívanie verejného priestranstva daň za užívanie verejného priestranstva 
v zmysle platného VZN o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce 1

' , na 
ostatných trhových miestach určuje výšku poplatku správca trhového miesta v zmysle 
príslušného trhového poriadku. 

5. Na všetky trhové miesta s ambulantným predajom sa vzťahujú povinnosti 
č. 178/1998 Z. z. a príslušných platných právnych a ustanovenia tohto VZN, zákona 

predpisov. 

6. Ambulantný predaj mimo trhovísk a mestom schválených trhových miest 
je zakázaný. Platí zákaz predaja na voľných verejných priestranstvách pre všetky 
fyzické a právnické osoby s výnimkou predaja povoleného mestom Zlaté Moravce. 

7. V meste Zlaté Moravce, vrátane mestských častí (Chyzerovce, Prílepy) sa 
ambulantne môžu predávať: 
a) 

b) 
c) 

d) 

e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo 
iných diel, 
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
spotrebné výrobky; ustanovenie Čl. 6, ods. 1„ písm. 1.11 tohto VZN tým nie je 
dotknuté, 
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste (len v zariadeniach 
schválených príslušným orgánom úradnej kontroly potravín - RÚVZ, ktoré spÍňajú 
požiadavky platnej legislatívy), 
balená zmrzlina, 
ovocie a zelenina, 
kvetiny, 
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií , 
potraviny: 

1. cukrovinky, 
2. pekárske a cukrárske výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné 
teplotné podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa platnej 
legislatívy, 
3. výrobky z tepelne ošetreného kravského, ovčieho a kozieho mlieka, pri ich 
predaji musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky a tiež vytvorené 
podmienky na ich dodržanie podľa osobitných predpisov (len v zariadeniach 
schválených príslušným orgánom úradnej kontroly potravín - RÚVZ, ktoré 
spÍňajú požiadavky platnej legislatívy) 2J. 3l, 

2 l § 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

3l § 10 Nariadenia vlády SR 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 
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VZN mesta Zlaté Moravce č. 412015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce 

4. mäsové výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné teplotné 
podmienky a t iež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa osobitných 
predpisov (len v zariaden iach schválených príslušným orgánom úradnej kontroly 
potravín - RÚVZ, ktoré spÍňajú požiadavky platnej legislatívy) 2l , 

5. včelí med musí byť chránený pred kontamináciou, v obaloch 
spÍňajúcich požiadavky na obaly pre potraviny, zodpovedajúci požiadavkám podľa 
osobitného predpisu , s uvedením povinných údajov 4

l a včelie produkty, 
6. čerstvé jedlé huby5l a spotreb iteľsky balené sušené huby, ktoré boli 
spracované v prevádzkarn i, ktorá spÍňa požiadavky podľa osobitných predpisov 5l, 
7. sladkovodné trhové ryby 7l, 

8. sušené ovocie, orechy, mandle, koren iny spracované oprávnenými 
výrobcami , mak, 
9. pochutiny - tekvicové jadierka, popcorn, cukrová vata, pečené gaštany, 
1 O. potraviny v orig inálnom spotrebiteľskom balení v rozsahu a sortimentnej 
skladbe schválenej rozhodnutím RÚVZ alebo RVPS. 

8. Ambulantný predaj pri cestách mimo mesta Zlaté Moravce sa zakazuje . Mestom 
sa na úče l y tohto VZN rozumie územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi 
začiatok a koniec mesta , ako aj územie vymedzené dopravnými značkami označujúcim i 
začiatok a koniec mestskej časti. 

Č l. 6 
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach 

1. Na trhových miestach je možné predávať nasledovné výrobky: 

1.1 potravinárske výrobky: 

a) výrobky z tepelne ošetreného kravského, ovčieho a kozieho mlieka, pri ich predaji 
musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich 
dodržanie podľa osobitných predpisov 2l.3l, 

b) mäsové výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky a 
tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa osobitných predpisov 2l , 
c) pekárske a cukrárske výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné teplotné 
podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa platnej legislatívy, 

4l § 6 Nariadenia vlády SR č . 360/201 1 Z. z. 

5l Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č . 2608/2005 -100, 
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, 
suché škrupinové plody a výrobky z nich (oznámenie č . 649/2006 Z. z.) § 10 Nariadenia vlády SR 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 

5 l § 6 zákona NR SR č . 152/1995 Z. z. o potravinách, 

§ 13 ods. 4 písm. a) a§ 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

7 l § 3 Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z. 
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VZN mesta Zlaté Moravce č. 412015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce 
- - ----------- - . 

d) čerstvé slepačie vajcia, ktoré musia byť pri predaji držané v č i stote a suchu , účinne 
chránené pred nárazom a pri amym slnečným žiarením a uchovávané pri stálej teplote, ktorá 
nesmie byť nižšia ako + 5 °C a vyššia ako + 18 ° C 2l.8l , 

e) vče l í med, musí byť chránený pred kontam ináciou , v obaloch spÍňajúcich 
požiadavky na obaly pre potraviny, zodpovedajúci požiadavkám podľa osobitného predpisu, 
s uvedením povinných údajov 4l a včel i e produkty, 
f) sladkovodné trhové ryby 7l , 
g) ovocie, zeleninu , sušené ovocie, orechy, mandle, spracované a balené pochutiny 
oprávnenými výrobcami , mak, 
h) kvasenú kapustu, ak je vyrobená v reg istrovanej výrobni s aktuálnym dátumom 
výroby 9l /len počas Vianočných trhov a na trhovisku na Ul. Sama Chalúpku sektor „B"/, 
i) lesné plodiny, 
j) čerstvé jedlé huby 5l a spotreb iteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované 
v prevádzkarni , ktorá spÍňa požiadavky podľa osobitných predpisov 5l , 
k) tekvicové jadierka , popcorn, varená kukurica, 
1) potraviny v orig inálnom spotrebiteľskom balení v rozsahu a sortimentnej skladbe 
schválenej rozhodnutím RÚVZ alebo RVPS, 

1.2 kvetiny, okrasné rastliny, stromy, kríky, okrasné dreviny 
1.3 lieč ivé byl iny (všeobecne známe liečivé rastliny - kvet lipy, rumanček a pod.), 
1.4 sadivový materiál (priesady, semená a pod.), 
1.5 vianočné stromčeky , čečina a výrobky z nej , 
1.6 ľudovoumelecké , umelecké, úžitkové, remeselné a ozdobné predmety, 
1.7 sezónne, úžitkové a ozdobné predmety (vlastná výroba), 
1.8 knihy, denná a periodická tlač , 
1.9 sklo, porcelán , keramika , 
1.10 žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií , 
1.11 spotrebné výrobky 10l . 

2. Na trhových miestach sa môžu poskytovať tieto služby: 

2.1 pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 
2.2 brúsenie nožov, nožníc, drobných nástrojov, 
2.3 oprava dáždnikov, 
2.4 oprava a čistenie obuvi, brašnárske služby, 
2.5 kľúčové služby , 
2.6 čisten ie peria 
2. 7 reklama, propagácia , prezentácia firmy, produktu, výrobku a pod., 
2.8 prezentácia umeleckej činnosti osôb - č i nnosť pouličných umelcov 
2.9 maľovan ie portrétov, maľovanie na tvár, 
2.1 O tetovanie umývateľnými prostriedkami , 
2.11 fotografické a reprografické služby, 
2.12 vypožičiavan ie športových potrieb, 

2.13 finančné služby, 
2.14 rezanie kapusty, 
2.15 prevádzkovanie zariadení ľudovej technickej zábavy (kolotočov) a iných 

zábavných atrakcií. 

8
) § 5 Nariadenia vlády SR č. 360/201 1 Z. z. 

9
) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č . 127/2012 o označovaní potravín 

i o) § 7 ods. 2 a ods. 3 zákona č . 178/1998 Z. z. 
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Čl. 7 
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhových miestach 

1. Pre trhové miesta sa stanovujú tieto trhové dni a všeobecný čas predaja 
a prevádzky: 

a) Trhovisko na Ul. Sama Chalúpku - sektor „A" : 
pondelok - piatok od 6.00 hod. do 17.00 hod., sobota od 6.00 hod. do 14.00 hod., 

b) Trhovisko na Ul. Sama Chalúpku - sektor „B" : 
pondelok - piatok od 5.00 hod. do 17.00 hod., sobota od 6.00 hod. do 14.00 hod „ 

c) príležitostné trhy: pondelok - nedeľa 8.00 hod. - 22.00 hod., 
d) ambulantný predaj : pondelok- nedeľa 7.00 hod. - 22.00 hod., 
e) ambulantný predaj na Nám. Andreja Hlinku sa dňa 31.12. predlžuje do 24.00 hod. 

a dňa 01.01 . od 00.00 hod. do 02.00 hod. 

2. čas predaja pre jednotlivé trhové miesta stanovuje správca v príslušných 
trhových poriadkoch, ktoré tvoria prílohy VZN. 

3. Primátor mesta môže v osobitných prípadoch rozhodnúť aj o inom čase predaja 
a prevádzkovom čase príležitostných trhov a ambulantného predaja. 

Čl. 8 
Zákaz predaja niektorých výrobkov 

Na trhových miestach sa zakazuje predaj výrobkov uvedených v § 6 
zákona č . 178/1998 Z. z. 

Č l. 9 
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný dodržiavať podmienky predaja stanovené 
príslušným trhovým poriadkom a povinnosti stanovené v platných všeobecne záväzných 
právnych predpisoch. 

2. Osobitné podmienky sú predávajúci povinní dod ržiavať pri predaji a manipulácii s 
potravinami podľa požiadaviek vyplývajúcich z trhových poriadkov a z platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Trhové poriadky tvoria prílohu tohto VZN. 

3. Pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach sa 
zakazuje vytvárať nadmernú hlučnosť a znečisťovať okolie . 

Č l. 10 
Práva a povinnosti správcu trhového miesta 

Správca trhového miesta je povinný dodržiavať povinnosti stanovené zákonom, 
príslušným trhovým poriadkom a povinnosti stanovené v platných všeobecne záväzných 
právnych predpisoch . Trhové poriadky tvoria prílohu tohto VZN. 

Čl. 11 
Orgány dozoru 

1. Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia 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 zmien 
a doplnkov vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú: 
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- - - ---- - ---

a) Slovenská obchodná inšpekcia 

b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín: 
• Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra ako príslušná regionálna 

veterinárna a potravinová správa, 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako príslušný 

orgán verejného zdravotníctva, 

c) Mesto Zlaté Moravce: 
• Mestská polícia v Zlatých Moravciach, 
• poverení zamestnanci Mesta Zlaté Moravce, 
• hlavný kontrolór mesta. 

2. Orgány úradnej kontroly potravín a Slovenská obchodná inšpekcia mozu 
rozhodnutím obmedziť alebo zakázať predaj niektorých výrobkov vzhľadom na podmienky 
ich predaja , kvalitu a nákazovú situáciu . 

Čl. 12 
Záverečné ustanovenie 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa rušia VZN: 

Všeobecné záväzné nariadenie číslo 1 /1998 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Zlaté Moravce v znení neskorších 
zmien a doplnkov, 

Všeobecné zavazné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 4/2012 
T r h o v ý p o r i a d o k pre príležitostné trhy. 

2. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava odkazuje sa na zákon 
č . 178/1998 Z. z. 

Čl. 13 
Účinnosť nariadenia 

Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Zlatých 
Moravciach dňa 19. novembra 2015 uznesením č . 197/2015 a nadobúda účinnosť od 
01.01.2016. 

~ 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 
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- - - - ----- - - . ----------

TRHOVÝ 
Príloha č. 1 

PORIADOK TRHOVÉHO MIESTA MESTA ZLATÉ MORAVCE, 
MESTSKÉ TRHOVISKO NA ULICI SAMA CHALÚPKU 

V ZLATÝCH MORAVCIACH 

Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na Mestskom trhovisku na Ulici Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach podľa VZN 
mesta Zlaté Moravce č . 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v meste Zlaté Moravce. 

Čl. 1 
Správa trhového miesta a určenie priestranstva trhového miesta 

1. Mestské trhovisko na Ulici Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach sa delí na 

sektory „A" a „B" : 
1.1 Správcom trhoviska na Ul. Sama Chalúpku - sektor „A", určeného na predaj 
tovaru a poskytovanie služieb v stánkoch s trvalým stanovišťom , v stánkoch s dočasným 
stanovišťom, ambulantný predaj z prenosných predajných zariadení (nakoľko na trhovisku 
sú vytvorené podmienky aj na ambulantný predaj) je Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 
953 01 Zlaté Moravce, ICO: 00 308 676. 
1.2 Správcom trhoviska na Ul. Sama Chalúpku - sektor „B", určeného na predaj 
ovocia , zeleniny, kvetov, priesad, osív, medu a ďalších komodít zo zastrešených stolov 
s celoročnou prevádzkou je mestský podnik Technické služby mesta Zlaté Moravce so 
sídlom na Bernolákovej ulici 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 587 168. Trhovisko je 
zriadené na nekrytom priestranstve na Ul. Sama Chalúpku, kde majú predávajúci k 
dispozícii na prenájom zastrešené predajné stoly. 

Čl. 2 
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

1. Na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku sa môžu predávať: 

1.1 potravinárske výrobky: 
a) výrobky z tepelne ošetreného kravského, ovčieho a kozieho mlieka, pri ich predaji 
musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich 
dodržanie podľa osobitných predpisov 2J. 3l, 
b) mäsové výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky a 
tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa osobitných predpisov 2l , 
c) pekárske a cukrárske výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné teplotné 
podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa platnej legislatívy, 
d) čerstvé slepačie vajcia, ktoré musia byť pri predaji držané v čistote a suchu, účinne 
chránené pred nárazom a priamym slnečným žiarením a uchovávané pri stálej teplote , ktorá 
nesmie byť nižšia ako + 5 °C a vyššia ako + 18 ° C 2

J.BJ , 

e) včelí med, musí byť chránený pred kontamináciou, v obaloch spÍňajúcich 
požiadavky na obaly pre potraviny, zodpovedajúci požiadavkám podľa osobitného predpisu , 
s uvedením povinných údajov 4l a včelie produkty, 
f) sladkovodné trhové ryby 7l , 
g) ovocie, zeleninu, sušené ovocie, orechy, mandle, spracované a balené pochutiny 
oprávnenými výrobcami, mak, 
h) kvasenú kapustu, ak je vyrobená v registrovanej výrobni s aktuálnym dátumom 
výroby 9l, 
i) lesné plod iny, 
j) čerstvé jedlé huby 5l a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v 
prevádzkarni, ktorá spÍňa požiadavky podľa osobitných predpisov BJ , 
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k) tekvicové jadierka, popcorn, varená kukurica, 
1) potraviny v originálnom spotrebite ľskom balení v rozsahu a sortimentnej skladbe 
schválenej rozhodnutím RÚVZ alebo RVPS, 

1.2 kvetiny, okrasné rastliny, stromy, kríky, okrasné dreviny 
1.3 l iečivé byliny (všeobecne známe l iečivé rastliny - kvet lipy, rumanček a pod.), 
1.4 sadivový materiál (priesady, semená a pod.) 
1.5 vianočné stromčeky , čečina a výrobky z nej , 
1.6 ľudovoume lecké, umelecké, úžitkové, remeselné a ozdobné predmety, 
1. 7 sezónne, úžitkové a ozdobné predmety (vlastná výroba) , 
1.8 knihy, denná a periodická tlač , 
1.9 sklo, porcelán, keramika, 
1.1 O žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií 
1.11 spotrebné výrobky /len sektor „A"/ 10l . 

2. Na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku sa môžu poskytovať tieto 
služby: 

2.1 pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstven ie a stravovanie - predaj 
možno vykonávať len v zariadeniach schválených RÚVZ, ktoré spíňajú požiadavky platnej 
legislatívy, 
2.2 brúsenie nožov, nožníc, drobných nástrojov, 
2.3 oprava dáždnikov, 
2.4 oprava a čistenie obuvi, brašnárske služby, 
2.5 kľúčové služby, 
2.6 čistenie peria, 
2.7 reklama, propagácia, prezentácia firmy, produktu , výrobku a pod ., 
2.8 prezentácia umeleckej činnosti osôb - činnosť pouličných umelcov, 
2.9 maľovanie portrétov, fotografovanie , 
2.1 O vypožičiavanie športových potrieb, 
2.11 finančné služby, 
2.12. rezanie kapusty, 
2.13 prevádzkovanie zábavných atrakcií. 

3. Zákaz predaja niektorých výrobkov: 
Na trhovisku sa zakazuje predaj výrobkov uvedených v § 6 zákona č . 178/1991 Z. z. 

Č l. 3 
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

1. Na Mestskom trhovisku na Ulici Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach môžu 
predávať výrobky a poskytovať služby 
1.1. v sektore „A" : fyzické a právnické osoby len na základe „Dohody o užívaní 
verejného priestranstva" /pri predaj i výrobkov a poskytovaní služieb zo stánkov s trvalým 
stanovišťom/ , povolenia vydaného mestom /pri ambulantnom predaji/, po splnení podmienok 
vyplývajúcich zo zákona 11

l a po zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva, ktorej 
výška sa riadi ustanoveniami príslušného VZN o miestnych daniach 1l, 
1.2. v sektore „B": fyzické a právnické osoby len na základe súhlasu správcu trhoviska 
a po zap latení nájomného za predajné zariadenie - zastrešený stôl, pri splnení podmienok 
vyplývajúcich zo zákona 11l. 

2. Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovisku sú povinné dodržiavať všetky 
súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy, toto VZN a Trhový poriadok trhoviska. 

11
) § 10a§11 zákonač. 178/19982.z. 
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Čl. 4 
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

1. Trhové dni na Mestskom trhovisku na Ulici Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach 
sú: 
a) Trhovisko na Ul. Sama Chalúpku - sektor „A" : 

pondelok- piatok od 6.00 hod. do 17.00 hod ., sobota od 6.00 hod. do 14.00 hod., 
b) Trhovisko na Ul. Sama Chalúpku - sektor „B" : 

pondelok- piatok od 5.00 hod. do 17.00 hod., sobota od 6.00 hod. do 14.00 hod. 

Čl. 5 
Pravidlá prenajímania predajných zariadení 

1. Predajné zariadenia - zastrešené stoly s celoročnou prevádzkou sa 
prenajímajú zaplatením denného nájomného za prenájom predajného zariadenia . 

2. Na prenájom predajného zariadenia má prednostné právo záujemca, ktorý: 
a) zaplatil ročné nájomné za predajné zariadenie - zastrešený stôl v lehote 
stanovenej správcom trhoviska, 
b) predajné zariadenie - zastrešený stôl obsadil na základe pokynov správcu 
trhoviska. 

3. Za uz1vanie predajného zariadenia - zastrešeného stola sa platí nájomné 
v zmysle interného sadzobníka poplatkov správcu trhového miesta (ročné nájomné za 
prenájom predajného zariadenia - zastrešený stôl /pri prednostnom práve na konkrétne 
predajné zariadenie - zastrešený stôl! a denné nájomné za jeden stôl) 

Čl. 6 
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania 

služieb a po skončení prevádzky 

1. Predávajúci na trhovom mieste sú povinní: 

a) udržiavať č i stotu predajného miesta, 
b) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja, 
c) zanechať po skončení predaja predajné miesto čisté . 

2. Správca trhoviska - sektor „B" - mestský podnik Technické služby mesta Zlaté 
Moravce so sídlom na Bernolákovej ulici 59, 953 01 Zlaté Moravce je povinný: 

a) zabezpečiť nádoby na komunálny odpad a ich vývoz, 
b) zabezpečiť prístup do sociálnych miestností s tečúcou pitnou studenou a teplou 
vodou za stanovený poplatok. 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenie 

1. Tento trhový poriadok vypracovali a predložili na schválenie správcovia 
Mestského trhoviska na Ul. Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach: sektor „A" - Mesto 
Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 a sektor „B" -
Technické služby mesta Zlaté Moravce so sídlom na Bernolákovej ulici 59, 953 01 
Zlaté Moravce, ICO: 00 587 168. 

2. Trhový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach 
dňa 19. novembra 2015. 
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- - ------------- - - -

Trhový poriadok trhového miesta mesta Zlaté Moravce 
ZLATOMORAVECKÝ JARMOK, VINOBRANIE, VIANOČNÉ TRHY, 

Príloha č . 2 

INÉ VÝNIMOČNÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM ZLATÉ MORAVCE 

Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb počas 
konania príležitostných trhov organizovaných mestom Zlaté Moravce podľa VZN mesta 
Zlaté Moravce č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v meste Zlaté Moravce. 

Čl. 1 
Správa príležitostných trhov 

Správcom príležitostných trhov Zlatomoravecký jarmok, Vinobranie, Vianočné trhy, Iné 
výnimočné podujatia organizované mestom Zlaté Moravce je Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. 
mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676, prípadne iný subjekt na základe 
povolenia vydaného Mestom Zlaté Moravce. 

Čl. 2 
Určenie priestranstva príležitostných trhov 

Verejné priestranstvo za účelom konania príležitostných trhov v meste Zlaté Moravce je 
určené: 

a) v centre mesta Zlaté Moravce na Námestí A. Hlinku a na uliciach: Župná, Janka 
Kráľa, S. Chalúpku, Migazziho, Poštová, Hviezdoslavova, 

b) 
c) 
d) 

Továrenská ulica - pred zimným štadiónom, 
areál Amfiteátra vo Veľkom mestskom parku, 
nádvorie Župného domu. 

Čl. 3 
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

1. Na príležitostných trhoch je možné predávať nasledovné výrobky: 

1.1 potravinárske výrobky: 
a) výrobky z tepelne ošetreného kravského, ovčieho a kozieho mlieka, pri ich predaji 
musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich 
dodržanie podľa osobitných predpisov 2J. 3l, 

b) mäsové výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky a 
tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa osobitných predpisov 2l , 
c) pekárske a cukrárske výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné teplotné 
podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa platnej legislatívy, 
d) čerstvé slepačie vajcia , ktoré musia byť pri predaji držané v čistote a suchu, účinne 
chránené pred nárazom a priamym slnečným žiarením a uchovávané pri stálej teplote, ktorá 
nesmie byť nižšia ako + 5 °C a vyššia ako + 18 ° C 2J. 9l , 
e) včelí med, musí byť chránený pred kontamináciou, v obaloch spÍňajúcich 
požiadavky na obaly pre potraviny, zodpovedajúci požiadavkám podľa osobitného predpisu, 
s uvedením povinných údajov 4l a včelie produkty, 
f) sladkovodné trhové ryby 7l , 

g) ovocie, zeleninu, sušené ovocie, orechy, mandle, spracované a balené pochutiny 
oprávnenými výrobcami, mak, 
h) kvasenú kapustu, ak je vyrobená v registrovanej výrobni s aktuálnym dátumom 
výroby 9l /len počas Vianočných trhov/, 
i) lesné plodiny, 
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j) čerstvé jedlé huby 5
l a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v 

prevádzkarni, ktorá spÍňa požiadavky podl'a osobitných predpisov 5l , 
k) tekvicové jadierka, popcorn, varená kukurica, 
1) potraviny v originálnom spotrebitel'skom balení v rozsahu a sortimentnej skladbe 
schválenej rozhodnutím RÚVZ alebo RVPS, 
1.2 kvetiny, okrasné rastliny, stromy, kríky, okrasné dreviny 
1.3 liečivé byliny, 
1.4 sadivový materiál (priesady, semená a pod.) - okrem Vianočných trhov, 
1.5 vianočné stromčeky , čečina a výrobky z nej, umelé dekorácie, 
1.6 l'udovoumelecké, umelecké, úžitkové, remeselné a ozdobné predmety, 
1. 7 sezónne, úžitkové a ozdobné predmety (vlastná výroba), 
1.8 knihy, denná a periodická tlač, platne, CD nosiče, 
1.9 sklo, porcelán, keramika, 
1.1 O spotrebné výrobky (textilné výrobky, odevy, bytový textil, obuv, 
bižutéria, elektrotechnické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky, domáce potreby, 
drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika a drogistický tovar, športové potreby 
a hračky, nábytok, „ .) 

2. Na príležitostných trhoch je možné poskytovať tieto služby: 

2.1 pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie Uedlá 
a nápoje, víno, burčiak, liehoviny, destiláty a spotrebitel'sky balené alkoholické nápoje) -
predaj možno vykonávať len v zariadeniach schválených RÚVZ, ktoré spÍňajú požiadavky 
platnej legislatívy, 
2.2 brúsenie nožov, nožníc, drobných nástrojov, 
2.3 oprava dáždnikov, 
2.4 oprava a čistenie obuvi, brašnárske služby, 
2.5 kl'účové služby, 
2.6 čistenie peria, 
2.7 reklama, propagácia, prezentácia firmy, produktu, výrobku a pod„ 
2.8 prezentácia umeleckej činnosti osôb - činnosť pouličných umelcov, 
2.9 mal'ovanie portrétov, fotografovanie, 
2.1 O prevádzkovanie zariadení l'udovej technickej zábavy (kolotočov) a 

iných zábavných atrakcií, ďalej len zariadení ĽTZ. 

3. Zákaz predaja niektorých výrobkov: 
Na príležitostných trhoch sa zakazuje predaj výrobkov uvedených v § 6 

zákona č . 178/1998 Z. z. 

Čl. 4 
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

1. Na príležitostných trhoch môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a 
právnické osoby len na základe povolenia vydaného mestom po doložení všetkých 
náležitostí vyplývajúcich zo zákona č. 178/1998 Z. z. a po zaplatení dane za užívanie 
verejného priestranstva 1l . 

2. Predaj výrobkov sa vykonáva v stánkoch s dočasným stanovišťom, na prenosných 
predajných zariadeniach a v pojazdných predajniach vo vlastníctve predávajúceho, mesto 
dočasné predajné zariadenia neprenajíma. Predajné zariadenie musí byť na vhodnom 
a viditel'nom mieste označené údajmi - obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto 
podnikania fyzickej osoby, prípadne meno, priezvisko a bydlisko predávajúceho a meno 
a priezvisko zodpovednej osoby. Stráženie stánkov s tovarom počas prevádzkovej 
doby trhu a v ostatnom čase si zabezpečuje každý účastník jarmoku sám na vlastné 
náklady. 

13 



VZN mesta Zlaté Moravce č. 412015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce 

3. Počet predávajúcich na príležitostných trhoch je limitovaný počtom miest určených 
na predaj. Pri veľkom záujme predávajúcich a splnen í všetkých podmienok stanovených 
organ izátorom rozhodne o výbere predávajúceho organizátor. 

4. Fyzické a právnické osoby predávajúce na príležitostných trhoch sú povinné 
zabezpečiť zdravotnú nezávadnosť predávaného tovaru, dodržiavať nočný pokoj, dodržiavať 
všetky súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy, toto VZN, pokyny organizátora 
uvedené v povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas konania 
príležitostných trhov vydanom Mestom Zlaté Moravce. 

Čl. 5 
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

1. Trhovými dňami pre konan ie Zlatomoraveckého jarmoku sú dni piatok a sobota, 
spravid la v mesiaci september, pričom presný termín konan ia u rčí primátor mesta Zlaté 
Moravce. Príslušné oddelenie Mestského úradu v Zlatých Moravciach (oddelenie pre správu 
majetku mesta) zabezpečí včasné informovanie verejnosti o termíne konania 
Zlatomoraveckého jarmoku, spôsobe prihlasovania záujemcov o predaj výrobkov 
a poskytovan ie služieb na tomto podujatí obvyklým spôsobom /webová stránka mesta, 
reg ionálna tlač/. 

2. Predajný a prevádzkový čas Zlatomoraveckého jarmoku je stanovený nasledovne: 
piatok: od 9. 0 hod. do 18.00 hod. a sobota: od 8.00 hod. do 17.00 hod. 
Pre stánky s občerstvením je predajný a prevádzkový čas v piatok predÍžený do 22.00 hod. 
Pre zariadenia ľudovej zábavy je určený prevádzkový čas do 22.00 hod. 

3. Trhové dni, predajný a prevádzkový čas pre konanie príležitostných trhov, 
akými sú Vinobranie, Vianočné trhy prípadne iné výnimočné podujatia organizované mestom 
Zlaté Moravce určí primátor mesta Zlaté Moravce. Príslušné oddelenie Mestského úradu 
v Zlatých Moravciach (oddelenie pre správu majetku) zabezpečí včasné informovanie 
verejnosti o konaní vyššie uvedených podujatí obvyklým spôsobom /webová stránka 
mesta, reg ionálna tlač/ . 

Č l. 6 
Pravidlá dodržiavania č istoty a hygieny 

1. Povinnosti predávajúceho (prípadne poskytovateľa služby) na 
príležitostných trhoch: 
a) udržiavať predajné miesto v čistote, 
b) dodržiavať hygienu predaja, 
c) zanechať predajné miesto po skončení predaja čisté a vzniknutý odpad v l ožiť do 

zberných nádob (zákaz vylievan ia použitých olejov do verejných dažďových 
vpustí) , 

d) dodržiavať nočný pokoj . 

2. Povinnosti správcu príležitostných trhov: 

a) zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob a ich vyprázdňovan ie , 
b) zabezpečiť č i stotu a poriadok počas predaja na príležitostnom trhu a po ukončení 

predaja, 
c) zabezpečiť vyčlenenie toaliet pre predávajúcich (oddelene pre predávajúcich 

potraviny) s tečúcou pitnou studenou a teplou vodou a osobitne pre návštevníkov 
trhov. 
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----- -- - --------·---··-·- ------ -- ------ --·- - --- -- ·· 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenie 

1. Tento trhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca príležitostných 
trhov - Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, ICO: 00 308 676. 

2. Trhový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach 
dňa 19. novembra 2015. 
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- _, - - ------------ ------------- -- ·--- - -- - - -- - --- - - - ~ - · ----

Príloha č. 3 
TRHOVÝ PORIADOK TRHOVÉHO MIESTA MESTA ZLATÉ MORAVCE, 

NEBYTOVÉ PRIESTORY v budove súpisné čís lo 369 na Robotníckej ul. č. 5 
- bývalý „KLUB ODBOROV CALEX" 

Čl. 1 
Správca trhového miesta a určenie priestranstva trhového miesta 

1. Správcom trhového miesta je obchodná spoločnosť IMPERIALIS s.r.o., 
so sídlom Moyzesova 8, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, I ČO : 47 372 923 (ďalej len 
správca) . 

2. Trhové miesto je určené v nebytovom priestore - veľká sála v bývalom „KLUBE 
ODBOROV CALEX" na Robotníckej ulici č. 5 v Zlatých Moravciach (budova súpisné číslo 
369). 

Čl. 2 
Druh a sortiment predávaných výrobkov 

1. Na príležitostnom trhovom mieste možno predávať spotrebný tovar ako odevy, 
textil , bytový textil, koberce, obuv, kožená galantéria, športové potreby, drogériový tovar, 
kozmetika, elektronika, nábytok, umelecké diela, starožitnosti, remeselnícke výrobky, 
zdravotná technika, knihy, kvety, papierenský tovar a rozličný tovar. 

Č l. 3 
Podmienky na predaj tovaru 

Predávajúci je povinný dodržiavať zákon 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 zmien a doplnkov, 
zákon č . 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení , všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce a tento trhový poriadok. 

Č l. 4 
Trhové dni a predajná doba 

Predaj výrobkov sa uskutočňuje v trhových dňoch pondelok až piatok (podľa dohody 
s predávajúcimi) a prevádzkový čas sa určuje takto: od 08.00 hod. do 18.00 hod. 

Č l. 5 
Prenájom predajného miesta 

Správca poskytne predávajúcemu trhové miesto, predajnú plochu na základe objednávky. 
Výška nájomného sa medzi predávajúcim a správcom určí dohodou . 

Č l. 6 
Pravidlá dodržiavania č istoty 

Predávajúci je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny a bezpečnostné predpisy, 
udržiavať predajné miesto v čistote a po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté 
a upratané. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do kontajnerov. 
Drevené prepravky a kartónové škatule nie je dovolené vyhadzovať do kontajnerov, 
predávajúci je povinný zabezpečiť ich likvidáciu na vlastné náklady. 
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Čl. 7 
Kontrolné orgány 

Predaj na trhovom mieste, dodržiavanie trhového poriadku a ďalších platných všeobecne 
záväzných predpisov kontrolujú v rozsahu svojich právomocí správca, poverení 
zamestnanci mesta Zlaté Moravce, príslušníci Mestskej polície v Zlatých Moravciach 
a štátne kontrolné orgány. 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenie 

1. Trhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca trhového miesta -
obchodná spoločnosť IMPERIALIS s.r.o., so sídlom Moyzesova 8, 811 05 Bratislava
Staré Mesto, IČO: 47 372 923. 

2. Trhový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach 
dňa 19. novembra 2015. 
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Príloha č. 4 
TRHOVÝ PORIADOK TRHOVÉHO MIESTA MESTA ZLATÉ MORAVCE, 

PRÍLEŽITOSTNÉ TRHOVÉ MIESTA na území mesta Zlaté Moravce, 
správcom ktorých je MESTSKÉ STREDISKO KUL TÚRY A ŠPORTU, 

príspevková organizácia 

Čl. 1 
Správca a priestranstvo trhového miesta 

1. Správcom príležitostných trhových miest je Mestské stredisko kultúry a 
športu, príspevková organizácia, so sídlom Nám. A. Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 42 208 033 (ďalej len správca) . 

2. Trhové miesto moze byť prenajaté v týchto správcom vyhradených 
vnútorných nebytových priestoroch objektov v prenájme Mestského strediska kultúry 
a športu v Zlatých Moravciach a prislúchajúcich vonkajších priestranstvách: 

a) vestibul príp. iné nebytové priestory nachádzajúce sa v budove súpisné číslo 
435 - Mestské stredisko kultúry a športu (kaštieľ Migazziovcov), Nám. A Hlinku č . 1, 
953 01 Zlaté Moravce a nádvorie, 
b) nebytové priestory v Kultúrnom dome Chyzerovce, 
c) nebytové priestory v Kultúrnom dome Prílepy, 

3. Trhové miesto môže byť prenajaté správcom na verejných priestranstvách 
mesta Zlaté Moravce, ktoré má Mestské stredisko kultúry a športu, príspevková 
organizácia v správe - verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza v areáli „MESTSKÉHO 
FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA" a „MESTSKÉHO KÚPALISKA". 

Čl. 2 
Druh a sortiment predávaných výrobkov 

1. Na trhovom mieste uvedenom v Čl. 1 ods. 2 možno predávať spotrebný tovar ako 
odevy, textil , bytový textil, obuv, kožená galantéria, športové potreby, drogériový tovar, 
kozmetika, elektronika, nábytok, umelecké diela, starožitnosti, remeselnícke výrobky, 
zdravotná technika, knihy, kvety, papierenský tovar a podobne. 

2. Na trhovom mieste sa zakazuje predaj nekvalitného tovaru a predaj tovaru, pri 
ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo pôvod, s výnimkou predaja 
vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov 
fyzickými osobami medzi sebou. 

3. Na trhovom mieste uvedenom v Čl. 1 ods. 3 a na nádvorí kaštiela Migazziovcov 
možno predávať: 
a) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste (len v zariadeniach 
schválených príslušným orgánom úradnej kontroly potravín - RÚVZ, ktoré spÍňajú 
požiadavky platnej legislatívy), 
b) balenú zmrzlinu , 
c) pochutiny - tekvicové jadierka, popcorn, cukrovú vatu, pečené gaštany, 
varenú kukuricu, trdelník, 
d) cukrovinky, 
e) potraviny v originálnom spotrebiteľskom balení v rozsahu a sortimentnej skladbe 
schválenej rozhodnutím RÚVZ alebo RVPS, 
f) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií, 
h) ovocie, zeleninu, kvety, 
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i) hračky , balóny, bižutériu 
j) spotrebné výrobky; ustanovenie Čl. 6, ods . 1., písm . 1.11 tohto VZN tým nie je 
dotknuté. 

4. Na trhovom mieste uvedenom v Čl. 1 ods. 3 a na nádvorí kaštieľa Migazziovcov 
možno poskytovať nasledovné služby: 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
atrakcií, 

reklama, propagácia , prezentácia firmy, produktu, výrobku a pod., 
prezentácia umeleckej činnosti osôb 
maľovanie portrétov, fotografovanie , maľovanie na tvár 
tetovanie umývateľnými prostriedkami, 
vypožičiavanie športových potrieb, 
prevádzkovanie zariadení ľudovej technickej zábavy (kolotočov) a iných zábavných 
ďalej len zariadení ĽTZ. 

Čl. 3 
Podmienky na predaj tovaru 

Predávajúci je povinný dodržiavať zákon 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 zmien a doplnkov, 
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, všeobecne záväzné 
nariaden ie mesta Zlaté Moravce č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce a tento trhový 
poriadok. 

Čl. 4 
Trhové dni a predajná doba 

Predaj výrobkov sa uskutočňuje v trhových dňoch pondelok až nedeľa . Predajný 
a prevádzkový čas sa určuje takto: od 09.00 hod. do 20.00 hod. 

Čl. 5 
Prenájom predajného miesta 

Správca poskytne predávajúcemu trhové miesto, predajnú plochu na základe uzatvorenej 
nájomnej zmluvy a po predložení dokladu o zaplatení nájomného. Výška nájomného sa 
medzi predávajúcim a správcom určí dohodou. 

Čl. 6 
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny 

Predávajúci je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny a bezpečnostné predpisy, 
ud ržiavať predajné miesto v čistote a po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté 
a upratané. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do kontajnerov. 
Drevené prepravky a kartónové škatule nie je dovolené vyhadzovať do kontajnerov, 
predávajúci je povinný zabezpečiť ich likvidáciu na vlastné náklady. 

Čl. 7 
Kontrolné orgány 

Predaj na trhovom mieste, dodržiavanie trhového poriadku a ďalších platných všeobecne 
záväzných predpisov kontrolujú v rozsahu svojich právomocí správca, poverení 
zamestnanci mesta Zlaté Moravce, príslušníci Mestskej polície v Zlatých Moravciach 
a štátne kontrolné orgány. 
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·----- --- ----- -- --- - -- - -

Čl. 8 
Záverečné ustanovenie 

1. Trhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca trhového miesta -
Mestské stredisko kultúry a športu, príspevková organizácia so sídlom Nám. A. 
Hlinku č . 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 42 208 033. 

2. Trhový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach dňa 
19. novembra 2015. 
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Príloha č . 5 
TRHOVÝ PORIADOK TRHOVÉHO MIESTA MESTA ZLATÉ MORAVCE, 

PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU na území mesta Zlaté Moravce 
„FARMÁRSKE TRHY" v meste Zlaté Moravce 

Hlavným cieľom Farmárskych trhov je predaj čerstvej zeleniny, ovocia, kvetín , potravín, 
sezónnych produktov, taktiež možnosť ponúkať remeselné výrobky vlastnej výroby výlučne 
zo Slovenska. Farmárske trhy sú zamerané na potraviny, miestne produkty a výrobky. 

Č l. 1 
Správca trhoviska 

1. Správcom príležitostného trhu „Farmárske trhy" v meste Zlaté Moravce je obchodná 
spoločnosť Farmárske trhy, s.r.o. ,Dolné Rudiny 3/2956, 01 O 01 Žilina, IČO: 47 031 514 
(ďalej len správca) . 

2. Farmárske trhy sa konajú spravidla jedenkrát v kalendárnom mesiaci v dohodnutom 
termíne (pondelok alebo sobota) na určenom mieste na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých 
Moravciach na základe povolenia vydaného mestom Zlaté Moravce a sú prístupné pre 
verejnosť bez spoplatňovania . 

3. Farmárske trhy sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky, vyhláškami 
a nariadeniami na základe ktorých bol vydaný Trhový poriadok Farmárskych trhov. 

Č l. 2 
Určenie priestranstva, identifikácia trhoviska 

1. Trhový poriadok platí pre príležitostné Farmárske trhy, ktoré sa konajú v Zlatých 
Moravciach na vonkajšej spevnenej ploche do 400 m2 na Námestí Andreja Hlinku. 

2. Trhovisko je ohradené, viditeľne označené vstupnou bránou s nápisom Farmársky 
trh, pričom na informačnej tabul i je zverejnený Trhový poriadok, všetky povolenia nutné 
k prevádzke trhu, ako aj mapa trhu so zoznamom druhov predávaných výrobkov 
a poskytovaných služieb. 

3. Príležitostný trh slúži prednostne na predaj miestnej , reg ionálnej produkcie a vlastnej 
výroby remeselníkov spojený s prípadnou prezentáciou ľudového remesla . 

Čl. 3 
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

1. Na Farmárskom trhu je povolené predávať výhradne tovar, ktorý tematicky 
zodpovedá charakteru farmárskych trhov. Vychádza z tradície slovenských pestovate ľov , 
výrobcov, poľnohospodárov, remeselníkov a preferujú sa regionálne produkty: 

a) produkty miestnej, regionálnej poľnohospodárskej výroby, t. j. ovocie a zelenina, 
orechy, jedlé strukoviny, mak, zemiaky, lesné plody, ktoré vyhovujú hygienickým 
požiadavkám v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, 
b) poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí - kvety, priesady, 
sadenice, ozdobné kry, semená kvetov a zeleniny, 
c) obilniny a výrobky z nich , iné potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení, 
d) mliečne produkty z ovčieho, kravského, kozieho mlieka - syry, jogurty a ostatné 
výrobky z mlieka, pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich uchovávanie na mieste predaja, 
e) mäsiarske a údenárske výrobky z bravčového mäsa, hydiny a králikov, pri dodržaní 
teplotných požiadaviek na ich uchovávanie na mieste predaja a NV SR č. 359/2011 , 
f) vajcia ako prvovýrobca pri dodržiavaní § 5 NV č . 360/2011, 
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g) ryby od prvovýrobcov pri dodržiavaní § 3 NV č . 360/2011, 
h) označené pekárenské a cukrárenské výrobky, chlieb, koláče, zákusky, cukrovinky a 
pečivo rôznych druhov od oprávnených výrobcov, 
i) lesné plodiny po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného 
vlastníka alebo správcu pozemku, 
j) čerstvé huby, ak má predávajúci platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup, 
predaj a spracúvanie húb, 
k) včelie produkty, výrobky, včelí med bezchybný, zdravotne nezávadný, od 
prvovýrobcov zaregistrovaných na veterinárnej správe v mieste pôvodu, 
1) spracované ovocie, zelenina - ovocné šťavy, mušty, sirupy, marmelády, džemy, 
čalamády , nakladaná zelenina, balená kyslá kapusta - vyrobené v povolenej výrobni s 
atestom o zdravotnej neškodnosti výrobku, 
m) balené sušené ovocie, semená a orechy, označené predajcom a rokom zberu, 
n) všeobecne známe liečivé rastliny, bylinky, čaje, koreniny a koreninové zmesi, 
o) biopotraviny, prírodná a biokozmetika, 
p) ovocné liehoviny, bylinkové likéry, pivo z minipivovarov, víno regionálnych 
pestovateľov, 

q) vianočné stromčeky - len s dokladom o ich nákupe, ozdobné vence, sviece a 
kahance, 
r) vlastné po domácky vyrábané alebo spracované drobné umelecké, kuchynské 
predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné predmety, hračky z 
dreva, košikárske výrobky a ostatné výrobky z prútia, peria a kože, 
s) okrasná keramika, výrobky zo skla a predaj tovaru s ukážkami tradičných remesiel, 
t) náradia a pomôcky pre farmárov. 

2. Druhy poskytovaných služieb: 
a) občerstvenie - jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste. 

Čl. 4 
Zákaz predaja na Farmárskom trhu 

Na Farmárskom trhu sa zakazuje predávať: 
a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnika, 
c) tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky, 
e) jedy, omamné a psychotropné látky, 
f) lieky, 
g) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
h) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov, nebezpečné 
živočíchy, 
i) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, 
j) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín. 

Správca príležitostného trhu si vyhradzuje právo posúdiť predajný sortiment a 
nevhodný sortiment, alebo jeho časť, vylúčiť z predaja na Farmárskom trhu . 

Čl. 5 
Spôsob predaja 

1. Na Farmárskych trhoch môžu predajcovia predávať na základe zmluvy, povolenia, 
ktoré vydá mesto Zlaté Moravce a správca Farmárske trhy, s.r.o. 
2. Predaj možno uskutočňovať z predajných miest, ktorými sa rozumejú predajné 
stánky so stolmi, ktoré sú vlastníctvom správcu trhu a sú vyhovujúce tomuto účelu . Trhové 
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stánky na krátkodobý predaj sú v súlade podľa §13 ods.4 písm. a) a zákona č . 355/2007 Z. 
z. o ochrane , podpore a rozvoj i verejného zdravia v znení neskorších predpisov. 
V prípade predaja potravín a produktov, ktoré podliehajú špeciálnym hygienickým a 
veterinárnym požiadavkám možno využiť vlastné predajné zariadenie, predajné motorové 
vozidlo k tomuto účelu prispôsobené, ale i v týchto prípadoch je nutná zmluva o nájme 
trhového miesta. Mobilné zariadenia a pojazdné mobilné predajne musia byť schválené na 
predaj potravín , prípravu a predaj hotových pokrmov a nápojov podľa Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín 
Príloha II, Kapitola III - Požiadavky na pojazdné alebo dočasné priestory. Zariadenia na 
prípravu a predaj hotových pokrmov a nápojov spÍňajú všeobecné požiadavky na 
konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzok a niektoré osobitné 
požiadavky na výrobu a predaj trad ičných potravín a na priame dodávanie malého množstva 
potravín § 14 Stánkový predaj a iný ambulantný predaj potravín . 
3. Prenajaté predajné miesto možno užívať len na úče l, na ktorý bolo prenajaté. Každé 
predajné miesto musí byť vhodne a viditeľne označené menom, priezviskom, prípadne 
obchodným menom, adresou a identifikačným číslom predávajúceho. 

Čl. 6 
Prevádzková doba farmárskeho trhu 

1. Prevádzkovým dňom na trhovisku "Farmárske trhy" je jeden deň v kalendárnom 
mesiaci spravidla v pondelok alebo v sobotu. 

2. Prevádzkový čas a predajný čas je určený v pondelok v čase od 08.00 - 18.00 
hodiny a v sobotu od 07 .00 -14.00 hod. 

3. Čas vyhradený pre prípravu trhového miesta, naloženie, vyloženie tovaru 
predávajúcich je dve hodiny pred začatím konania Farmárskych trhov. 

Čl. 7 
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie 

Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa u rčuje dohodou so správcom 
príležitostného trhu . 

Čl. 8 
Podmienky predaja, povinnosti predávajúcich 

1. Predajné stánky sú označené číselne, ich počet, ako aj schémy ich umiestnenia 
zverejní správca príležitostného trhu na informačnej tabuli. Každý predajný stánok musí byť 
viditeľne označený obchodným menom predávajúceho, zodpovednou osobou a presnou 
adresou pre prípad uplatnenia reklamácie. 
2. Predávajúci na Farmárskom trhu je povinný: 
a) dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu, 
b) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa platných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, 
c) zabezpečiť si naloženie i vyloženie tovaru v stanovenom čase a následne s vozidlom 
opustiť priestor t rhového miesta, pokia ľ sa nejedná o predajné vozidlo na to uspôsobené, 
d) obsad iť len to predajné miesto, predajný stánok, ktorý mu bol pridelený, 
e) udržiavať č i stotu, poriadok a bezpečnosť chodu svojej prevádzky a zodpovedný je za 
ním zavinené škody na predajnom stánku, predajnom zariadení , verejnom priestranstve a 
miestnych komunikáciách , 
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou , 
g) predávať výrobky v správnej hmotnosti , miere alebo v správnom množstve a umožniť 
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov; fyzikálne a technické veličiny 
vyjadriť v zákonných meracích jednotkách, používať úradne overené váhy, závažia a 
meradlá, 
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h) poskytovať informácie o predávanom výrobku a zabezpečiť jeho označenie, ako aj 
označenie potravinárskych výrobkov podliehajúcich pokazeniu dátumom minimálnej 
trvanlivosti; súbežné používanie ďalších označení, najmä grafických symbolov a piktogramov 
nie je týmto dotknuté, 
i) používať elektrické a plynové spotrebiče s revíziou nie staršou ako 12 mesiacov; 
schválený a platný doklad o revízii musí v prípade kontroly predložiť, 
j) pri predaji potravín, ovocia, zeleniny, zemiakov a produktov podobného charakteru 
používať vhodné debničky, podložky a prepravky - tovar sa nesmie umiestňovať na zem, 
k) zabezpečiť vyhovujúce a kapacitne postačujúce chladiace zariadenia na uloženie a 
vystavenie mäsových výrobkov, mäsových polotovarov a mliekarenských výrobkov; 
zásobovanie stánkov riešiť tak, aby nedochádzalo k hromadeniu výrobkov mimo chladiacich 
priestorov, 
1) zabezpečiť dostatočné množstvo čistého a vhodného obalového materiálu pre 
predaj nebalených potravín; pri manipulácii s potravinami je povinný používať potrebné 
pracovné pomôcky - kliešte, vidličky, lopatky a pod., 
m) používať len poháre a podnosy na jedno použitie pri predaji nápojov na priamu 
konzumáciu a pokrmov rýchleho občerstvenia, 
n) podľa možnosti vyčleniť pri predaji potravinárskych výrobkov pracovníka na príjem a 
výdaj peňazí za zakúpený tovar, 
o) pri predaji potravín v originálnom balení od výrobcu je predávajúci 
povinný preukázať doklad o nadobudnutí tovaru; zakázané je predávať výrobky po 
dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti, 
p) osoby manipulujúce s potravinami musia mať vhodný pracovný odev a pokrývku 
hlavy, základné vybavenie na dodržiavanie osobnej hygieny - vodu, čistiace prostriedky, 
utierky, 
q) všetky osoby, ktoré vyrábajú, manipulujú a uvádzajú do obehu potraviny a pokrmy 
musia byť zdravotne a odborne spôsobilé podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a Vyhlášky MZ SR 
č. 585/2008 Z . z ., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných 
ochorení, 
r) dodržiavať druh vhodného sortimentu pre predaj na Farmárskych trhoch, 
s) udržiavať produkt v predpísanej teplote, zabrániť riziku kontaminácie a zabezpečiť 
ochranu pred nepriaznivými vplyvmi (slnko, prach, vlhko a pod.), 
t) v prípade predaja alkoholických nápojov zabezpečiť viditeľné označenie 
s textom: zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov, 
u) pri predaji občerstvenia vylievať výpekový olej do nádob na to určených, 
v) vydať kupujúcemu doklad o zaplatení, t. j . účtenky so zákonnými náležitosťami, 
w) mať pri sebe doklad totožnosti - predaj nie je povolený osobám mladším 
ako 15 rokov, kópiu oprávnenia na podnikanie, osvedčenie o registrácii SHR 
(výnimka platí pre predaj prebytkov drobných pestovateľov), platný zdravotný preukaz pri 
predaji potravinárskych výrobkov, 
x) kontrolným orgánom doložiť rozhodnutie/povolenie mesta Zlaté Moravce, registráciu 
na Farmársky trh vystavenú spoločnosťou Farmárske trhy, dodržiavať zásady BOZP a 
požiarnu bezpečnosť podľa zákonov SR, predpisy hygienické a veterinárne, nesmie uvádzať 
nepravdivé údaje, ani iným spôsobom klamať kupujúcich. 
3. Pri zistenom porušení ustanovení zo strany predajcu, môže kontrolný orgán alebo 
správca príležitostného trhu jeho predaj zakázať alebo prerušiť priamo na mieste. 
4. Predajca je priamo zodpovedný za kvalitu a nezávadnosť predávaných produktov. 
5. Každý predajca je povinný pred začatím príležitostného trhu písomne potvrdiť 
súhlas s Trhovým poriadkom Farmárskeho trhu. 
6. Predajca na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi Farmárskeho trhu a orgánu 
dozoru: 
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti, 
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b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za 
predajný stánok so zariadením, alebo predajnú plochu, 
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 
d) pri predaj i húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu, 
f) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných 
použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve, 
g) evidenciu o reklamáciách, 
h) osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť 
orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru , ak vznikne 
podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej 
alebo chovateľskej činnosti , alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných 
plodín , 
i) predajca potravín je povinný predložiť súhlas regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva z miesta bydliska , resp. sídla firmy. 

Čl. 9 
Povinnosti správcu Farmárskeho trhu 

1. Správcom Farmárskeho trhu je a jeho prevádzku riadi spoločnosť Farmárske trhy 
s.r.o., so sídlom v Žiline na ulici Dolné Rudiny 3/2956, zodpovedný správca spoločnosti 
Farmárske trhy s kanceláriou v uvedenom sídle spoločnost i, kontakt: 0908 948516, 0908 983 
463, mail: ipocinek@farmarsketrhy.sk, info@farmarsketrhy.sk. 
2. Správca príležitostného trhu je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a 
ostatných podmienok ustanovených zákonom a príslušnými VZN mesta Zlaté Moravce pri 
predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 
3. Správca príležitostného trhu Farmárske trhy s.r.o. a jeho pracovníci zabezpečia: 
a) evidenciu a reg istráciu predajcov, dodržiavanie Trhového poriadku Farmárskeho trhu, 
b) koordináciu vozidiel a predajcov pred , počas a po skončení trhu, 
c) dodržiavanie termínov a času začatia sa a skončenia Farmárskeho trhu , 
d) skutočnosť, aby nebol realizovaný predaj mimo stanovené miesta určené pre predaj 
a bez registrácie, 
e) montáž, demontáž a uskladnenie predajných stánkov, stolov, oplotenia, vstupnej 
brány, 
f) toalety počas konania sa trhu pre predajcov a zvlášť pre návštevníkov; pre predajcov 
prístup k teplej a studenej vode, nádoby na odpad a následný odvoz odpadu, 
g) elektrickú energiu a prípojky k jednotl ivým predajným stánkom, prípadne predajným 
vozidlám spÍňajúcim technicko-konštrukčné , prevádzkové a bezpečnostné požiadavky na 
prístup a pripojenie odberných zariaden í, elektrických prípojok a spojovacích vedení, 
h) poriadok, čistotu a plynulý chod Farmárskeho trhu. 
4. Termín konania sa Farmárskeho trhu je dopredu stanovený, prerokovaný a 
schválený s príslušnými orgánmi, každoročne aktualizovaný po dohode s mestom a 
prípadným prenaj ímateľom plochy. 
5. Správca nie je zodpovedný sa predávaný tovar na trhu a nepreberá zaň 
zodpovednosť. 

Čl. 10 
Zabezpečenie čistoty a hygieny počas predaja a po skončení prevádzky 

1. Správca príležitostného trhu pred začat ím predaja na trhu a počas jeho priebehu 
zabezpečí zhromažďovan ie zmesového komunálneho odpadu , odpadu podobných vlastností 
a zloženia ako odpad z domácností na vyčlenených miestach, dostatočné množstvo 
odpadkových nádob a plastových vriec na odpad. Na základe dohody s komunálnym i 
službami mesta zabezpečí odvoz a likvidáciu odpadu a pristavenie zberného kontajneru . 
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Správca príležitostného trhu zabezpečí počas prevádzky farmárskeho trhu udržiavanie 
poriadku, dodržiavanie základov hygieny, primeraných k druhu prevádzky. Odpad vzniknutý 
počas predaja , predávajúci povinne uloží do kontajnera, resp. nádoby na to určenej a 
pripravenej. 
2. V prípade výskytu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu -
nejedlé vedľajšie produkty, biologicky rozložiteľný odpad, môže obsahovať aj živočíšne 
vedľajšie produkty, v prípade výskytu odpadu živočíšneho pôvodu musí predajca používať 
uzatvárateľnú , umývateľnú a dezinfikovateľnú plastovú nádobu na to určenú - VŽP. Následne 
na základe zmluvy s asanačným podnikom bude zabezpečený ako jeho odvoz, tak aj 
likvidácia . Odpad v tomto prípade nesmie predstavovať priamy ani nepriamy zdroj 
kontami nácie. 
3. Zostatky použitých olejov, ako i ostatných olejov vzniknutých pri príprave pokrmov, 
rýchleho občerstvenia a odpadové oleje sa musia zhromažďovať vo vyčlenených 
uzatvárateľných nádobách na určenom mieste mimo výrobných priestorov prevádzky. 
4. Príprava hotových pokrmov, rýchle občerstvenie musí byť z predpripravených potravín 
alebo z polotovarov, tzn . predprípravu realizuje účelová potravinárska prevádzka, kde sú 
vytvorené hygienicky vyhovujúce podmienky s požadovaným technologickým zariadením a 
danú činnosť má schválenú príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 
Podávanie pokrmov a nápojov sa môže len do jednorazových zdravotne bezpečných obalov, 
tanierov a pohárov. Pracovníci zodpovední za manipuláciu s potravinami musia mať 
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a odbornú spôsobilosť podľa Vyhlášky Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole 
prenosných ochorení. 
5. Prevádzka predajného stánku s výčapným zariadením musí spÍňať požiadavky 
nariadenia EP a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (ďalej 
"nariadenie (ES) č. 852/2004") , ako aj požiadavky Výnosu MO SR a MZ SR z 12. Apríla 2006 
č . 28167/2007-0L, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca všeobecné požiadavky na 
konštrukciu , usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné 
požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva 
potravín. Priestory prevádzky musia byť v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č . 355/2007 
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Musí byť zabezpečená sanitácia výčapného 
zariadenia a vnútorného zariadenia stánku, ak by sa nápoje rozliali na pult a podobne. 
Predajca zabezpečí dodržiavanie správnej teploty počas čapovania a podávania nápojov 
(piva) tak, aby boli dodržané podmienky ustanovené Potravinovým kódexom SR (7-12 stup. 
Celzia), a to zabezpečením vhodného výčapného zariadenia so zdrojom umožňujúcim 
chladenie . 
6. Predajca zodpovedá za čistotu a poriadok v bezprostrednom okolí svojho predajného 
stánku. Správca trhu zodpovedá za celkový poriadok celého trhového miesta po skončení 
trhu. 

Č l. 11 
Orgány dozoru a sankcie 

1. Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku vykonávajú: 
a) Slovenská obchodná inšpekcia, 
b) Mesto Zlaté Moravce, a to Mestská polícia Zlaté Moravce, poverení zamestnanci 
mesta, hlavný kontrolór mesta a poslanci Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach. 
2. Za porušenie ustanovení zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov môže byť uložená 
pokuta podľa § 12 a § 13 tohto zákona. 
3. Kontrolu príležitostného trhu Farmársky trh vykonávajú príslušné orgány k tomu 
oprávnené, najmä Štátna veterinárna a potravinová správa , Krajská veterinárna a 
potravinová správa, Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Slovenská obchodná 
inšpekcia, Inšpektorát bezpečnosti práce a správca trhu, resp. osoba ním poverená. 
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Oprávnenie dozorného orgánu a ukladanie pokút podl'a osobitných predpisov nie sú týmto 
nariadením dotknuté. 
4. Osoby a orgány oprávnené vykonávať kontrolu sa preukazujú preukazom alebo 
oprávnením ku kontrole. 
5. Pri kontrole sa musí predávajúci na Farmárskom trhu preukázať dokladom totožnosti -
občianskym preukazom , opravením na podnikanie, v prípade zamestnanca pracovnou 
zmluvou a ostatnými potrebnými dokumentmi. 

Čl. 12 
Záverečné ustanovenia 

1. Ustanovenia tohto Trhového poriadku nezbavujú správcu, predajcov ani ostatné 
osoby, ktorých sa to týka povinnosti dodržiavať a postupovať v súlade so záväznými 
rozhodnutiami , povoleniami či nariadeniami správnych úradov a uposlúchnuť pokyny 
oprávnených pracovníkov týchto úradov, PZSR, Mestskej polície, pokial' sú k nim oprávnení. 

2. Trhový poriadok, Veterinárne a hygienické podmienky predaja na Farmárskom trhu sú 
vyvesené na webe www.farmarsketrhy.sk, a v deň konania sa trhu na viditel'nom mieste. 

3. T rhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca trhového miesta 
spoločnosť Farmárske trhy s.r.o. so sídlom v Žiline . 

4. Trhový poriadok bol schválený Mestským zastupitel'stvom v Zlatých Moravciach dňa 
19. novembra 2015. 
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