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VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Číslo: VZN-08-2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta BOJNICE č. VZN-08-2017
TRHOVÝ PORIADOK
trhového miesta v správe ZOO Bojnice
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Mesto Bojnice podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo väzbe na zákon NR SR 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 predpisov (ďalej len zákon č. 178/1998 Z. z.) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta BOJNICE č. VZN-08-2017
TRHOVÝ PORIADOK
trhového miesta v správe ZOO Bojnice
Trhové miesto:
stánky s trvalým stanovišťom a ambulantný predaj v areáli ZOO.
Správca trhového miesta:
Zoologická záhrada Bojnice
Zámok a okolie 6/939, 972 01 Bojnice
IČO: 00358011 DIČ:2021162891
Trhové dni:

pondelok až nedeľa

Predajná doba:

7,00 – 19,00 hod.

Prevádzková doba:

6,30 – 21,00 hod.

Druhy predávaných výrobkov:
1. jedlá, nápoje, potravinárske výrobky, ovocie, zelenina, mrazené výrobky určené na priamu
konzumáciu na mieste, za podmienok dodržiavania všeobecných, technických, hygienických
a prevádzkových podmienok podľa osobitných predpisov;
2. suveníry rôzneho druhu.
Zakazuje sa predávať:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zbrane a strelivo;
výbušniny a výbušné predmety;
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť;
tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak;
alkoholické nápoje;
jedy, omamné a psychotropné látky;
lieky;
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo;
textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky,
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výrobky spotrebnej elektroniky, drogériový tovar, kozmetika, športové potreby;
10. chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy
živočíchov;
11. živé zvieratá;
12. chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín;
13. huby, okrem spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni,
ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov;
14. surové kravské, kozie a ovčie mlieko;
15. domácky vyrobené potravinové produkty (napr. sirupy, kompóty, ...);
16. zo zeme a z podložky.
Druhy poskytovaných služieb:
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie podľa osobitných
predpisov.
Spôsob určenia nájomného za predajnú plochu:
Nájomné za prenajatú plochu a stánok je určené v zmysle zákona NR č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Povinnosti predávajúcich na trhovom mieste:
1. označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov;
2. dodržiavať trhový poriadok;
3. používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu
podľa osobitných predpisov;
4. udržovať prenajaté miesto v čistote a po skončení predaja ho zanechať čisté
a upratané;
5. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou;
6. vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia;
7. splniť si ohlasovaciu povinnosť voči SOZA v prípade používania reprodukovanej
hudby;
8. dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa
osobitných predpisov.
Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu dozoru:
1. doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti;
2. zmluvu o prenájme plochy a doklad o zaplatení nájomného - pri faktúre za prenájom
po dobe splatnosti;
3. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb;
4. doklad o nadobudnutí tovaru;
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Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná 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.
Orgány dozoru:
Dozor vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia;
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín;
b) mesto Bojnice:
- poverení pracovníci MsÚ Bojnice;
- Mestská polícia v Bojniciach v rozsahu vlastných kompetencií.

Za správcu trhových miest:
Ing. Milan Šovčík
riaditeľ ZOO Bojnice

PhDr. František Tám
primátor mesta Bojnice

VZN-08-2017 bolo po schválení MsZ zverejnené 13.04.2017 po dobu 15 dní.
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