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Obec Veľké Orvište

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3 / 2015

O PREDAJI VÝROBKOV A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
NA TRHOVÝCH MIESTACH

Obec Veľké Orvište v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákonom 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, zákonom č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).
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§1
Úvodné ustanovenia
Toto nariadenie upravuje podmienky predaja tovaru a poskytovania služieb na trhových
miestach, a to trhoviskách, tržniciach, stánkoch s trvalým stanovišťom, verejných
priestranstvách určených na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj v obci Veľké Orvište
(ďalej len „obec“).
§2
Predmet úpravy
1. Toto VZN upravuje:
a) zriadenie trhových miest na území obce,
b) podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
c) druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach,
d) trhové miesta a prevádzkový čas na trhových miestach,
e) príležitostné trhy,
f ) povinnosti predávajúcich na trhových miestach.
§3
Základné pojmy
1. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) trhovým miestom je trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo
určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,
b) príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj,
c) ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na
verejnom priestranstve pred prevádzkarňou.
2. Za trhové miesto sa považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor,
ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo
príležitostný trh.
3. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať platným
právnym predpisom.
§4
Zriadenie trhových miest
1. Trhové miesto zriaďuje obec. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe
povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva obec.
2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta prihliada obec na ochranu verejného
poriadku, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb
v zmysle platných právnych predpisov.
§5
Podmienky predaja
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v obci s ambulantným predajom
musí vyhovovať technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam stanoveným v
osobitných právnych predpisoch (najmä zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
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neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v
znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov).
§6
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach
1 Na trhových miestach obce je možné predávať tieto výrobky ambulantným predajom:
a) knihy, denná a periodická tlač,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky,
c) ovocie a zelenina,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
e) oblečenie a obuv,
f ) kvety,
g) drobný spotrebný tovar,
h) predaj ovocných stromov a kríkov ako množiteľského materiálu je možný len za
podmienky, že je označený štítkom s údajmi o odrode, šľachtiteľskej stanici a pod.,
pričom predávajúci musí mať doklad o nadobudnutí tovaru,
i) živé zvieratá - predaj sladkovodných trhových rýb, domácej vodnej hydiny, domácej
hrabavej hydiny, králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov na základe
súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy.
2. Na trhových miestach obce je možné z predajného pultu predávať tieto výrobky:
a) potravinárske výrobky podľa § 67 Potravinového kódexu SR (registrovaný v čiastke 70
pod č. 195/1996 Z. z. z 29.6.1996): predaj výsekového mäsa, hydiny, domácich
králikov, deleného mäsa jatočných zvierat a zveriny, opracovaných rýb, mäsových
výrobkov, pasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov z tepelne ošetreného
kravského, ovčieho a kozieho mlieka, slepačích vajec, pekárskych výrobkov
a cukrárenských výrobkov,
b) spotrebné výrobky v rozsahu § 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z..
3. Na trhových miestach sa zakazuje predávať tieto výrobky:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f ) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky.
4. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) brúsenie nožov,
b) oprava dáždnikov,
c) oprava a čistenie obuvi,
d) oprava kožených výrobkov,
e) kľúčové služby,
f ) zasklievanie okien a dverí,
g) ďalšie služby pre potreby obyvateľov obce.
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§7
Trhové miesta a prevádzkový čas na trhových miestach
1. Pre predaj výrobkov, poskytovanie služieb a ambulantný predaj na území obce sú
určené tieto trhové miesta:
a) vyčlenené verejné priestranstvo pred obecným úradom,
b) verejné priestranstvo za kultúrnym domom,
c) sála kultúrneho domu,
d) zasadacia miestnosť v klube seniorov,
e) areál futbalového ihriska.
2. Trhové dni v obci sú určené na:
a) pondelok až piatok v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod.,
b) sobotu v čase od 6.00 hod. do 12.00 hod..
§8
Príležitostné trhy
Na trhových miestach uvedených v § 7 sa môžu na základe povolenia obce konať
príležitostné trhy v dňoch a v čase, ktoré budú uvedené v povolení na zriadenie
príležitostného trhu.
§9
Oprávnenie na predaj a povinnosti predávajúcich
1. Na trhových miestach obce môžu na základe povolenia predávať výrobky a poskytovať
služby:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie za osobitných predpisov,
b) fyzické a právnické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti .
2. Predávajúci a poskytovatelia služieb na trhových miestach sú povinní dodržiavať toto
VZN obce a tiež:
a) v súlade s vyhláškou č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou
registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov používať elektronickú registračnú
pokladnicu,
b) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
c) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovanie služieb v čistote a po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upravené.
3. Predávajúci a poskytovatelia služieb na trhových miestach sú povinní predložiť obci
k vydaniu povolenia na predaj výrobkov alebo vykonávanie služieb:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste,
b) preukaz totožnosti,
c) predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy
elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením
ustanovení osobitného predpisu, že nie sú povinní na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu,
d) doklad o nadobudnutí tovaru, tento sa nevyžaduje u výrobkov z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti,
e) vyjadrenie štátneho zdravotného ústavu k predaju potravinárskych výrobkov podľa
zákona č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4. Povinnosťou predávajúceho je aj úhrada za poskytnutie predajného miesta, ak to upravuje
iné VZN.
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§ 10
Kontrola a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z. z. vykonáva:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) obec.
(ďalej len „orgány dozoru“)
2. Za porušenie ustanovení v citovanom zákone môžu orgány dozoru aj v súčinnosti s
Policajným zborom SR uložiť pokutu fyzickým osobám až do výšky 8.000,- €, fyzickým
osobám-podnikateľom a právnickým osobám až do výšky 17.000,- €.
3. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach v prípade porušenia tohto VZN alebo v prípade porušenia ustanovení zákona
č. 178/1998 Z. z..
4. Ak sa dozorným orgánom pri výkone úloh, na ktoré sú oprávnení, kladie fyzický odpor
alebo ak sa im sťažuje alebo marí výkon dozoru podľa tohto citovaného zákona, alebo
ak sa taký odpor alebo prekážky očakávajú, môžu zamestnanci orgánov dozoru
požiadať pri plnení týchto úloh o súčinnosť Policajný zbor SR.
§ 11
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. VZN obce Veľké Orvište č. 3/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach na území obce Veľké Orvište schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 30.03.2015 uznesením č. 12/2015.
2. Toto VZN obce Veľké Orvište č. 3/2015 nadobúda účinnosť dňa 14.04.2015.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce Veľké Orvište.

Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 14.03.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 14.03.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 29.03.2015
Doručené pripomienky (počet) : žiadne
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 29.03.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 30.03.2015
VZN schválené OcZ vo Veľkom Orvišti dňa 30.03.2015 pod č. : 12/2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Veľké Orvište dňa : 30.03.2015
VZN nadobúda účinnosť dňom 14.04.2015
Vyvesené: 30.03.2015
Zvesené: 14.04.2015
Vo Veľkom Orvišti dňa 14.04.2015.
Pavol Paulovič
starosta obce

