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Mesto Gbely v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) a i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 3 ods. 8
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 (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“) a v súlade s § 22 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v meste Gbely
(ďalej len nariadenie).
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania nariadenia na území Mesta
Gbely.
Článok 2
Základné pojmy
1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo
určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj
vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v
primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
d) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné
predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zariadenie sa vyžaduje
stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.
2. Za trhové miesto sa na účely tohto nariadenia považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo
nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo
príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide
o predajnú akciu.
3. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj
tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technicky patrí
k prevádzkarmi.
4. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným,
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.

Článok 3
Zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
1. Trhové miesto zriaďuje Mesto Gbely. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe
povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva Mesto Gbely. Na zriadenie trhového miesta
na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ
vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
2. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Mesto Gbely vydá povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá preukáže splnenie
podmienok podľa § 10 zákona č. 178/1998 Z. z. a predloží doklady podľa § 3 ods. 5 zákona č.
178/1998 Z. z..
3. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe
písomnej žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste, ktorá je prílohou č. 1 a č. 2 tohto nariadenia.
4. Na trhových miestach môžu predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
a chovateľskej činnosti – samostatne hospodáriaci roľníci, pestovatelia a drobnochovatelia,
c) autori umeleckých a remeselných predmetov bez podnikateľského oprávnenia (činnosť
vykonávajú na základe zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve v znení neskorších
predpisov),
d) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
5. Povolenie
na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku vydáva správca
trhového miesta.
6. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydáva a podpisuje poverený zamestnanec
Mesta Gbely.
Článok 4
Trhové miesta, trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Mesto Gbely zriaďuje na území mesta Gbely tieto trhové miesta:
a) mestské trhovisko na ulici SNP, medzi budovou Mestského úradu Gbely a budovou
Slovenskej pošty a.s.,
b) príležitostné trhy:
- Gbelský jarmok, ktorý sa koná v mesiaci september v príslušnú sobotu pri príležitosti
sviatku patróna, ktorému je zasvätený rímsko-katolícky farský kostol, svätého Michala
Archanjela, a to na Námestí Slobody a uliciach Hudecova, Hurbanova, Štefánikova, SNP
a Čsl. armády, v čase od 07:00 do 16:00,
- Vianočné trhy, ktoré sa konajú prvý piatok v mesiaci december pri budove kultúrneho
domu Gbely na uliciach Hurbanova, Naftárska a Čsl. armády, v čase od 14:00 do 20:00,
- Stavanie mája, ktoré sa koná posledný týždeň v mesiaci apríl pred budovou Mestského
úradu v Gbeloch na Námestí Slobody a uliciach SNP a Hurbanova, v čase od 16:00 do
20:00,
- ďalšie krátkodobé príležitostné trhy na základe rozhodnutia primátora mesta.
c) trhové miesto v nebytovom priestore v budove kina na ulici SNP 1215.
2. Trhové dni, predajný a prevádzkový čas sú stanovené v trhových poriadkoch pre jednotlivé trhové
miesta.

Článok 5
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, ktorých predaj je na trhových miestach
na území Mesta Gbely povolený
1. Na trhových miestach je povolené predávať tieto výrobky:
a) potravinový tovar (malé množstvá prvotných produktov)
- malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu v zmysle Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z.,
- malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu v zmysle Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., a to len:
○ netriedené vajcia,
○ včelí med,
○ mäsové výrobky, škvarené živočíšne tuky a oškvarky.
Netriedené vajcia, med a mäsové výrobky musia pochádzať z vlastnej produkcie,
chovu, farmy alebo činnosti prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie týchto činností
osobitne zaregistrovaný na územne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe. Pri ich predaji musia byť dodržané teplotné požiadavky na ich uchovávanie
v mieste predaja.
b) potravinový tovar (na základe oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov)
- ovocie a zeleninu,
- kvasenú kapustu a inú kvasenú zeleninu,
- sušené ovocie, orechy, mandle, jadierka, praženú kukuricu, spracované a balené
oprávnenými výrobcami,
- cukrovinky a trvanlivé pečivo v spotrebiteľskom balení,
- označené pekárenské a cukrárenské výrobky, chlieb, koláče, zákusky, cukrovinky a pečivo
rôznych druhov od oprávnených výrobcov, výrobky musia byť chránené pred
nepriaznivými vonkajšími vplyvmi (prach, nečistoty),
- čerstvé huby za predpokladu, že predávajúci má platné „Osvedčenie o odbornej
spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb“,
- byliny a koreniny čerstvé a sušené,
- včelí med a včelie produkty,
- pivo, víno, burčiak, liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
- nealkoholické nápoje,
- originálne balené mlieko a originálne balené mliečne výrobky, pri ich predaji musia byť
dodržané teplotné požiadavky na ich uchovávanie v mieste predaja,
- syry a syrové výrobky (napr. korbáčiky, parenice, oštiepky, žinčica a pod.), pri ich predaji
musia byť dodržané teplotné požiadavky na ich uchovávanie v mieste predaja.
c) ostatné tovary
- trhové konzumné ryby len v predvianočnom období a len vo zvlášť vyhradenom priestore,
- domácu hrabavú hydinu, zvieratá musia byť klinicky zdravé, čo predajca dokladuje
veterinárnym osvedčením,
- kvety, priesady, sadenice, okrasné rastliny, okrasné dreviny, stromy, kríky, semená,
- drobné umelecké predmety, drobné remeselné predmety a drobné ozdobné predmety,
- sezónne ozdobné a úžitkové predmety (najmä k veľkonočným a k vianočným sviatkom,
pamiatke zosnulých a iným príležitostiam),
- knihy,
- spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový
tovar a hračky,
- vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky v primeranom
množstve občanmi medzi sebou.

2. Na trhových miestach je povolené poskytovať tieto služby:
a) brúsenie nožníc, nožov a náradia,
b) oprava dáždnikov,
c) oprava a čistenie obuvi,
d) kľúčové služby,
e) čistenie peria a paplónov,
f) ľudová technická zábava (napr. kolotoče, nafukovacie atrakcie, aquazorbing, jazda na
elektronických autíčkach),
g) jazda na poníkoch.
Článok 6
Ambulantný predaj v Meste Gbely
1. V meste Gbely sa môžu ambulantne predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) spotrebné výrobky,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
e) balená zmrzlina,
f) ovocie a zelenina,
g) mäso a mäsové výrobky,
h) mlieko a mliečne výrobky,
i) syry a syrové výrobky,
j) tepelne spracované jedlá (klobásy, párky, cigánske pečienky, langoše, pečené zemiaky, varená
kukurica),
k) kvetiny,
l) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
m) sušené ovocie a orechy,
n) cukrová vata, pražená kukurica.
2. V meste Gbely sa môžu ambulantne poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožníc, nožov a náradia,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) čistenie peria a paplónov.
3. V prípade predaja potravinárskeho tovaru je potrebné k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb predložiť súhlasné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
alebo Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
4. Správu trhového miesta na ambulantný predaj, ktoré bolo zriadené na verejnom priestranstve
vykonáva Mesto Gbely. Správu trhového miesta, ktoré bolo zriadené v priestoroch alebo na
pozemku vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby, vykonáva vlastník priestoru.

Článok 7
Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb na trhových miestach
1. Predávajúci je povinný:
a) viditeľne označiť svoje predajné zariadenie podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a zákona č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon; ak ide o fyzické osoby predávajúce
rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej činnosti alebo fyzické osoby predávajúce vlastné
použité výrobky medzi sebou je predávajúci povinný označiť svoje predajné zariadenie
menom a priezviskom predávajúceho a miestom trvalého bydliska,
b) používať elektronickú registračnú pokladnicu, ak mu túto povinnosť zákon č. 289/2008 Z. z.
o používaní elektronickej registračnej pokladnice ukladá,
c) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) dodržiavať trhový poriadok, dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy,
g) uhradiť poplatok za predajné miesto pred začiatkom predaja výrobkov alebo pred začiatkom
poskytovania služieb,
h) mať doklad o spôsobe nadobudnutia predávaných výrobkov a doklad o mieste pôvodu
výrobkov,
i) mať povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydané Mestom Gbely.
2. Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným
predajom a orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných
trhoch,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter
predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve a doklad o mieste pôvodu
tovaru.
3. Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti sú povinné poskytnúť orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o
pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.
Článok 8
Orgány dozoru
Orgánmi dozoru sú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Mesto Gbely (poverení pracovníci),
c ) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín (v zmysle § 21 zákona č. 152/1995
Zb. o potravinách ),

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Gbely bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Gbeloch č. 86 dňa 14.9.2015.
2. Nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Gbely.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Meste Gbely (Trhový poriadok).
V Gbeloch dňa 26.8.2015

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta Gbely

Prílohy :
č.1 Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
(fyzické osoby podľa § 10 písm. b) a c) zákona č. 178/1998 Z. z.)
č.2 Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
(právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a samostatne hospodáriaci roľníci
podľa § 10 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z.)
č.3 Čestné vyhlásenie na účely oznámenia o vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z.
č.4 Čestné vyhlásenie na účely oznámenia o vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste podľa § 3 ods. 4 zákona č. 178/1998 Z. z.
č.5 Trhový poriadok pre mestské trhovisko
č.6 Trhový poriadok pre budovu kina
č.7 Trhový poriadok pre príležitostné trhy

Príloha č. 1

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste
(FO - § 10 písm. b) a § 10 písm. c) zákona č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach)

Žiadateľ
Meno a priezvisko:

.................................................................................................................

Trvalý pobyt:

.................................................................................................................

Dátum narodenia:

.................................................................................................................

Tel. kontakt:

.................................................................................................................

E-mail:

.................................................................................................................

Miesto predaja:

trhovisko, príležitostný trh, ambulantný predaj, budova Kina, *
Iné ........................................................................

Druh predávaných výrobkov:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Čas predaja výrobkov alebo poskytovania služieb alebo obdobie:
....................................................................................................................................................
Súhlas na spracovanie osobných údajov:
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v informačnom systéme Mesta Gbely podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely evidencie a vydávanie povolení
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do
jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Prehlasujem, že údaje, o mojej osobe, ktoré som
v tejto žiadosti uviedol/la sú pravdivé.

V ............................., dňa ........................
podpis
Prílohy:
•
ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. b) doklad preukazujúci, že žiadateľ je vlastníkom pozemku, na ktorom
uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo je nájomcom takého pozemku alebo má
obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti na tomto pozemku
•
ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky
a pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny
•
ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho
vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve
•
fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice
žiadateľa alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
*

nehodiace sa prečiarknite

Príloha č. 2

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste
(PO, FO oprávnené na podnikanie a samostatne hospodáriaci roľníci - § 10 písm. a) zákona č. 178/1998
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach)

Žiadateľ
Obchodné meno:

.................................................................................................................

Miesto podnikania:

.................................................................................................................

IČO:

.................................................................................................................

DIČ:

.................................................................................................................

Tel. kontakt:

.................................................................................................................

E-mail:

.................................................................................................................

Miesto predaja:

trhovisko, príležitostný trh, ambulantný predaj, budova Kina, *
Iné ........................................................................

Druh predávaných výrobkov:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Čas predaja výrobkov alebo poskytovania služieb alebo obdobie:
....................................................................................................................................................
V ...................................., dňa ........................
podpis
Prílohy:
•
kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov
•
fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice
žiadateľa alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
•
doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov,
ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje
*

nehodiace sa prečiarknite

Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie
na účely oznámenia o vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb v znení neskorších predpisov
Meno a priezvisko:

.................................................................................................................

Trvalý pobyt:

.................................................................................................................

Dátum narodenia:

.................................................................................................................

Ja, dolupodpísaný/á týmto čestne vyhlasujem, že nie som povinný/á používať elektronickú registračnú
pokladnicu z dôvodu:

*

Ustanovenie zákona
č. 289/2008 Z. z.,
podľa ktorého nie je
predávajúci povinný
používať
elektronickú
registračnú
pokladnicu

□

*

□

§ 2 písm. k) - neposkytuje službu uvedenú v Prílohe č. 1 zákona
č. 289/2008 Z. z.

*

□

§ 3 ods. 2 písm. a) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na
predaj tovaru

*

□
*

§ 1 ods. 2 - nie je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného
zákonníka

§ 3 ods. 2 písm. b) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na
poskytované služby

hodiace označiť krížikom

Súhlas na spracovanie osobných údajov:
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v informačnom systéme Mesta Gbely podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely evidencie a vydávanie povolení
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do
jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Prehlasujem, že údaje, o mojej osobe, ktoré som
v tejto žiadosti uviedol/la sú pravdivé.

V ........................., dňa ........................

podpis

Príloha č. 4

Čestné vyhlásenie
na účely oznámenia o vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste podľa § 3 ods. 4 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb v znení neskorších predpisov
Meno a priezvisko:

.................................................................................................................

Trvalý pobyt:

.................................................................................................................

Dátum narodenia:

.................................................................................................................

Ja, dolupodpísaný/á týmto čestne vyhlasujem, že:

*

□

všetky predávané výrobky pochádzajú z mojej vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo zo zberu lesných plodín

*

□
*

všetky predávané výrobky sú moje vlastné použité výrobky predávané v primeranom
množstve

hodiace označiť krížikom

Súhlas na spracovanie osobných údajov:
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v informačnom systéme Mesta Gbely podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely evidencie a vydávanie povolení
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do
jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Prehlasujem, že údaje, o mojej osobe, ktoré som
v tejto žiadosti uviedol/la sú pravdivé.

V ......................, dňa ........................

podpis

Príloha č. 5

TRHOVÝ PORIADOK
mestské trhovisko
Článok 1
Priestranstvo trhoviska a správca trhoviska
1. Mestské trhovisko je zriadené na ulici SNP, medzi budovou Mestského úradu Gbely a budovou
Slovenskej pošty a.s..
2. Na mestskom trhovisku majú predávajúci k dispozícii kryté trhové stoly.
3. Správcom mestského trhoviska je Mesto Gbely so sídlom Gbely, Námestie Slobody 1261.
Článok 2
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na mestskom trhovisku je povolené predávať tieto výrobky:
a) potravinový tovar (malé množstvá prvotných produktov)
- malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu v zmysle Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z.,
- malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu v zmysle Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., a to len:
○ netriedené vajcia,
○ včelí med,
○ mäsové výrobky, škvarené živočíšne tuky a oškvarky.
Netriedené vajcia, med a mäsové výrobky musia pochádzať z vlastnej produkcie,
chovu, farmy alebo činnosti prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie týchto činností
osobitne zaregistrovaný na územne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe. Pri ich predaji musia byť dodržané teplotné požiadavky na ich uchovávanie
v mieste predaja.
b) potravinový tovar (na základe oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov)
- ovocie a zeleninu,
- kvasenú kapustu a inú kvasenú zeleninu,
- sušené ovocie, orechy, mandle, jadierka, praženú kukuricu, spracované a balené
oprávnenými výrobcami,
- cukrovinky a trvanlivé pečivo v spotrebiteľskom balení,
- čerstvé huby za predpokladu, že predávajúci má platné „Osvedčenie o odbornej
spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb“,
- byliny a koreniny čerstvé a sušené,
- včelí med a včelie produkty,
- originálne balené mlieko a originálne balené mliečne výrobky, pri ich predaji musia byť
dodržané teplotné požiadavky na ich uchovávanie v mieste predaja,
- syry a syrové výrobky (napr. korbáčiky, parenice, oštiepky, žinčica a pod.), pri ich predaji
musia byť dodržané teplotné požiadavky na ich uchovávanie v mieste predaja.
c) ostatné tovary
- trhové konzumné ryby len v predvianočnom období a len vo zvlášť vyhradenom priestore,
- domácu hrabavú hydinu, zvieratá musia byť klinicky zdravé, čo predajca dokladuje
veterinárnym osvedčením,
- kvety, priesady, sadenice, okrasné rastliny, okrasné dreviny, stromy, kríky, semená,
- drobné umelecké predmety, drobné remeselné predmety a drobné ozdobné predmety,
- sezónne ozdobné a úžitkové predmety (najmä k veľkonočným a k vianočným sviatkom,
pamiatke zosnulých a iným príležitostiam),
- knihy,

-

spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový
tovar a hračky,
- vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky v primeranom
množstve občanmi medzi sebou.
2. Na mestskom trhovisku je povolené poskytovať tieto služby:
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
b) oprava dáždnikov,
c) oprava a čistenie obuvi,
d) kľúčové služby,
e) čistenie peria a paplónov.
3. Na mestskom trhovisku sa môžu ambulantne predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) ovocie a zelenina,
c) mäso a mäsové výrobky,
d) mlieko a mliečne výrobky,
e) syry a syrové výrobky,
f) kvetiny,
g) sušené ovocie a orechy,
4. Na mestskom trhovisku sa môžu ambulantne poskytovať tieto služby:
a) brúsenie nožníc, nožov a náradia,
b) oprava dáždnikov,
c) oprava a čistenie obuvi,
d) kľúčové služby,
e) čistenie peria a paplónov.
Článok 3
Podmienky na predaj tovaru a poskytovanie služieb
1. Na mestskom trhovisku môžu na základe povolenia vydaného Mestom Gbely predávať výrobky a
poskytovať služby:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
a chovateľskej činnosti – samostatne hospodáriaci roľníci, pestovatelia a drobnochovatelia,
c) autori umeleckých a remeselných predmetov bez podnikateľského oprávnenia (činnosť
vykonávajú na základe zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve v znení neskorších
predpisov),
d) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2. Predávajúci je povinný:
a) viditeľne označiť svoje predajné zariadenie podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a zákona č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon; ak ide o fyzické osoby predávajúce
rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej činnosti alebo fyzické osoby predávajúce vlastné
použité výrobky medzi sebou je predávajúci povinný označiť svoje predajné zariadenie
menom a priezviskom predávajúceho a miestom trvalého bydliska,
b) používať elektronickú registračnú pokladnicu, ak mu túto povinnosť zákon č. 289/2008 Z. z.
o používaní elektronickej registračnej pokladnice ukladá,
c) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) dodržiavať trhový poriadok, dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy,
g) uhradiť poplatok za predajné miesto pred začiatkom predaja výrobkov alebo pred začiatkom
poskytovania služieb,

h) mať doklad o spôsobe nadobudnutia predávaných výrobkov a doklad o mieste pôvodu
výrobkov,
i) mať povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydané Mestom Gbely.
3. Na mestskom trhovisku sa zakazuje predávať výrobky, pri ktorých sa nepreukáže spôsob ich
nadobudnutia alebo pôvod. Doklad o spôsobe nadobudnutia predávaných výrobkov sa nevyžaduje
pri predaji výrobkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo pri predaji
vlastných použitých výrobkov.
Článok 4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Trhovými dňami sú všetky dni v týždni okrem nedele.
2. Predajný a prevádzkový čas na mestskom trhovisku je stanovený nasledovne:
Pondelok – piatok 7:00 – 16:00
Sobota
7:00 – 12:00
Článok 5
Poplatok
1. Poplatok za predajné trhové miesto je stanovený platným Všeobecne záväzným nariadením Mesta
Gbely o miestnych daniach.
2. Súčasťou poplatku je prenájom krytého trhového stolu.
Článok 6
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
Predávajúci na mestskom trhovisku je povinný:
1. Predávať bezpečné a kvalitné potraviny, vylúčiť z predaja potraviny nebezpečné alebo podozrivé
zo zdravotnej škodlivosti, vzbudzujúce odpor, neznámeho alebo podozrivého pôvodu, čiastočne
narušené alebo zjavne znehodnotené.
2. Dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti hygieny, veterinárne
a bezpečnostné predpisy, udržiavať predajnú plochu v čistote počas predaja, po skončení predaja
zanechať predajnú plochu čistú a upratanú, predajný stôl udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný vložiť do kontajnera na trhovisku. Drevené
prepravky a kartónové škatule nie je dovolené vyhadzovať do kontajnerov, predávajúci je povinný
zabezpečiť ich likvidáciu na vlastné náklady.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Tento trhový poriadok pre mestské trhovisko bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v
Gbeloch č. 86 dňa 14.9.2015.
2. Trhový poriadok nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Gbely.

Príloha č. 6

TRHOVÝ PORIADOK
budova kina
Článok 1
Priestranstvo trhového miesta a správca trhoviska
1. Trhové miesto v budove kina tvoria vyhradené nebytové priestory na ulici SNP 1215, oproti
mestskému trhovisku.
2. Správcom trhového miesta v budove kina je Mesto Gbely, so sídlom Gbely, Námestie Slobody
1261.
Článok 2
Druhy predávaných výrobkov
Na trhovom mieste je povolené predávať spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky,
obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku,
drogériový tovar a hračky.
Článok 3
Podmienky na predaj tovaru a poskytovanie služieb
1. Na trhovom mieste v budove kina môžu na základe povolenia vydaného Mestom Gbely predávať
výrobky a poskytovať služby len fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa
osobitných predpisov.
2. Predávajúci je povinný:
a) viditeľne označiť svoje predajné zariadenie podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a zákona č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon,
b) používať elektronickú registračnú pokladnicu,
c) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
d) zreteľne označiť predávané výrobky cenou,
e) dodržiavať trhový poriadok, dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy,
f) mať doklad o spôsobe nadobudnutia predávaných výrobkov a doklad o mieste pôvodu
výrobkov,
g) mať povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydané Mestom Gbely.
3. Na trhovom mieste v budove kina sa zakazuje predávať výrobky, pri ktorých sa nepreukáže
spôsob ich nadobudnutia alebo pôvod.
Článok 4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Trhovými dňami sú pracovné dni v týždni, pondelok až piatok.
2. Predajný a prevádzkový čas je stanovený od 08:00 do 18:00.
3. Sprístupnenie priestorov v budove kina je predajca povinný dohodnúť so správcom trhového
miesta.

Článok 5
Poplatok
Poplatok za predajné trhové miesto je stanovený platným Všeobecne záväzným nariadením Mesta
Gbely o miestnych daniach.
Článok 6
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
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.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Tento trhový poriadok pre budovu kina bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v
Gbeloch č. 86 dňa 14.9.2015.
2. Trhový poriadok nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Gbely.

Príloha č. 7

TRHOVÝ PORIADOK
príležitostné trhy
Článok 1
Príležitostné trhy, trhové dni, prevádzkový a predajný čas a správca trhoviska
1. Mesto Gbely zriadilo na území mesta Gbely tieto príležitostné trhy:
a) Gbelský jarmok, ktorý sa koná v mesiaci september v príslušnú sobotu pri príležitosti sviatku
patróna, ktorému je zasvätený rímsko-katolícky farský kostol, svätého Michala Archanjela,
a to na Námestí Slobody a uliciach Hudecova, Hurbanova, Štefánikova, SNP a Čsl. armády,
v čase od 07:00 do 16:00,
b) Vianočné trhy, ktoré sa konajú prvý piatok v mesiaci december pri budove kultúrneho domu
Gbely na uliciach Hurbanova, Naftárska a Čsl. armády, v čase od 14:00 do 20:00,
c) Stavanie mája, ktoré sa posledný týždeň v mesiaci apríl pred budovou Mestského úradu
v Gbeloch na Námestí Slobody a uliciach SNP a Hurbanova, v čase od 16:00 do 20:00,
d) ďalšie krátkodobé príležitostné trhy na základe rozhodnutia primátora mesta.
2. Správcom príležitostných trhov je Mesto Gbely, so sídlom Gbely, Námestie Slobody 1261.
Článok 2
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na príležitostných trhoch je povolené predávať tieto výrobky:
a) potravinový tovar (malé množstvá prvotných produktov)
- malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu v zmysle Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z.,
- malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu v zmysle Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., a to len:
○ netriedené vajcia,
○ včelí med,
○ mäsové výrobky, škvarené živočíšne tuky a oškvarky.
Netriedené vajcia, med a mäsové výrobky musia pochádzať z vlastnej produkcie,
chovu, farmy alebo činnosti prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie týchto činností
osobitne zaregistrovaný na územne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe. Pri ich predaji musia byť dodržané teplotné požiadavky na ich uchovávanie
v mieste predaja.
b) potravinový tovar (na základe oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov)
- ovocie a zeleninu,
- kvasenú kapustu a inú kvasenú zeleninu,
- sušené ovocie, orechy, mandle, jadierka, praženú kukuricu, spracované a balené
oprávnenými výrobcami,
- cukrovinky a trvanlivé pečivo v spotrebiteľskom balení,
- označené pekárenské a cukrárenské výrobky, chlieb, koláče, zákusky, cukrovinky a pečivo
rôznych druhov od oprávnených výrobcov, výrobky musia byť chránené pred
nepriaznivými vonkajšími vplyvmi (prach, nečistoty),
- čerstvé huby za predpokladu, že predávajúci má platné „Osvedčenie o odbornej
spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb“,
- byliny a koreniny čerstvé a sušené,
- včelí med a včelie produkty,
- pivo, víno, burčiak, liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
- nealkoholické nápoje,
- originálne balené mlieko a originálne balené mliečne výrobky, pri ich predaji musia byť
dodržané teplotné požiadavky na ich uchovávanie v mieste predaja,

-

syry a syrové výrobky (napr. korbáčiky, parenice, oštiepky, žinčica a pod.), pri ich predaji
musia byť dodržané teplotné požiadavky na ich uchovávanie v mieste predaja.
c) ostatné tovary
- kvety, priesady, sadenice, okrasné rastliny, okrasné dreviny, stromy, kríky, semená,
- drobné umelecké predmety, drobné remeselné predmety a drobné ozdobné predmety,
- sezónne ozdobné a úžitkové predmety (najmä k veľkonočným a k vianočným sviatkom,
pamiatke zosnulých a iným príležitostiam),
- knihy,
- spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový
tovar a hračky,
- vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky v primeranom
množstve občanmi medzi sebou.
2. Na príležitostných trhoch je povolené poskytovať tieto služby:
a) brúsenie nožníc, nožov a náradia,
b) oprava dáždnikov,
c) oprava a čistenie obuvi,
d) kľúčové služby,
e) čistenie peria a paplónov,
f) ľudová technická zábava (napr. kolotoče, nafukovacie atrakcie, aquazorbing, jazda na
elektronických autíčkach),
g) jazda na poníkoch.
3. Na príležitostných trhoch sa môžu ambulantne predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) spotrebné výrobky,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
e) balená zmrzlina,
f) ovocie a zelenina,
g) mäso a mäsové výrobky,
h) mlieko a mliečne výrobky,
i) syry a syrové výrobky,
j) tepelne spracované jedlá (klobásy, párky, cigánske pečienky, langoše, pečené zemiaky, varená
kukurica),
k) kvetiny,
l) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
m) sušené ovocie a orechy,
n) cukrová vata, pražená kukurica.
4. Na príležitostných trhoch sa môžu ambulantne poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
Článok 3
Podmienky na predaj tovaru a poskytovanie služieb
1. Na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia vydaného Mestom Gbely predávať výrobky
a poskytovať služby:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
a chovateľskej činnosti – samostatne hospodáriaci roľníci, pestovatelia a drobnochovatelia,
c) autori umeleckých a remeselných predmetov bez podnikateľského oprávnenia (činnosť
vykonávajú na základe zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve v znení neskorších
predpisov),
d) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

2. Predávajúci je povinný:
a) viditeľne označiť svoje predajné zariadenie podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a zákona č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon; ak ide o fyzické osoby predávajúce
rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej činnosti alebo fyzické osoby predávajúce vlastné
použité výrobky medzi sebou je predávajúci povinný označiť svoje predajné zariadenie
menom a priezviskom predávajúceho a miestom trvalého bydliska,
a) používať elektronickú registračnú pokladnicu, ak mu túto povinnosť zákon č. 289/2008 Z. z.
o používaní elektronickej registračnej pokladnice ukladá,
b) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
c) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
e) dodržiavať trhový poriadok, dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy,
f) uhradiť poplatok za predajné miesto pred začiatkom predaja výrobkov alebo pred začiatkom
poskytovania služieb,
g) mať doklad o spôsobe nadobudnutia predávaných výrobkov a doklad o mieste pôvodu
výrobkov,
i) mať povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydané Mestom Gbely.
3. Na príležitostných trhoch sa zakazuje predávať výrobky, pri ktorých sa nepreukáže spôsob ich
nadobudnutia alebo pôvod. Doklad o spôsobe nadobudnutia predávaných výrobkov sa nevyžaduje
pri predaji výrobkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo pri predaji
vlastných použitých výrobkov.
Článok 4
Poplatok
Poplatok za predajné trhové miesto je stanovený platným Všeobecne záväzným nariadením Mesta
Gbely o miestnych daniach.
Článok 5
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
Predávajúci na je na príležitostných trhoch povinný:
1. predávať bezpečné a kvalitné potraviny, vylúčiť z predaja potraviny nebezpečné alebo podozrivé
zo zdravotnej škodlivosti, vzbudzujúce odpor, neznámeho alebo podozrivého pôvodu, čiastočne
narušené alebo zjavne znehodnotené,
2. dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti hygieny, veterinárne
a bezpečnostné predpisy, udržiavať predajnú plochu v čistote počas predaja, po skončení predaja
zanechať predajnú plochu čistú a upratanú. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný
vložiť do kontajnerov. Drevené prepravky a kartónové škatule nie je dovolené vyhadzovať do
kontajnerov, predávajúci je povinný zabezpečiť ich likvidáciu na vlastné náklady.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Tento trhový poriadok pre príležitostné trhy bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v
Gbeloch č. 86 dňa 14.9.2015.
2. Trhový poriadok nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Gbely.

