OBEC Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina
č. 1/2015 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach

máj 2015

Obec Zvolenská Slatina podľa ust. § 6 ods. 1 v spojení s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, s použitím zák. 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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
(Trhový poriadok)
§1
Predmet nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Zvolenská Slatina (ďalej len
„obec“), úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb a
právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a
oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania zák. č. 178/1998 Z.z.
§2
Základné pojmy
1/

2/

3/

Pre účely tohto VZN 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) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb v prevádzkarniach a na prenosných predajných zariadeniach
d) 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
e) 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
zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu (§ 54 až 57
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon)
f) stánok s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou
prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený
predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu.
Pre účely tohto VZN sa za trhové miesto 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.
Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté
na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a
technologicky patrí k prevádzkarni.

4/

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa
osobitných predpisov (najmä zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní živnostenský zákon v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zák. č.
152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva
pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 981/1996-100, ktorým sa
vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu
Slovenskej republiky - oznámenie č. 195/1996 Z.z., zák. č. 264/1999 Z.z. o
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák.
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov).
§3
Zriadenie trhového miesta

1/
2/

Trhové miesto zriaďuje obec.
Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového
miesta, ktoré vydáva obec.
§4
Určenie trhových miest a stanovenie trhových dní, predajného a prevádzkového času

Obec zriaďuje tieto trhové miesta:
a) Trhovisko
aa) Obec určuje trhovisko na verejnom priestranstve vo vlastníctve obce na ulici Školská
parc. č. 1679/24 (súčasná Tržnica)
ab) Trhové dni sú:
pondelok, streda, piatok, sobota
ac) Predajný a prevádzkový čas v trhových dňoch je:
pracovné dni - od 8:00 hod. do 15:30 hod.
sobota – od 8:00 hod. do 12:00 hod.
b) Príležitostné trhy Slatinský jarmok a Vianočné trhy
ba) Obec určuje príležitostné trhy
 na verejnom priestranstve vo vlastníctve obce na ulici Malá strana parc. č.
1679/27, pozdĺž miestnej komunikácie od súp. č. 298 po súp. č. 289
 na verejnom priestranstve vo vlastníctve obce na ulici Malá strana parc. č. 347/3
a 347/2
 na priestranstve vo vlastníctve COOP Jednota (s jej súhlasom) na ulici Malá strana
parc. č. 2389/7 a 2389/8
 na verejnom priestranstve vo vlastníctve obce na ulici SNP parc. č. 1261/2 (areál
kultúrneho domu)
 na verejnom priestranstve vo vlastníctve obce na ulici Školská parc. č. 1679/24 po
ECAV kostol
 na verejnom priestranstve vo vlastníctve obce na ulici Stred parc. č. 2040
bb) Trhové dni:

Slatinský jarmok - 2. júnová sobota príslušného kalendárneho roka
Vianočné trhy – 1. decembrová sobota príslušného kalendárneho roka
bc) Predajný a prevádzkový čas je:
Slatinský jarmok - od 7:00 hod. do 17:00 hod.
Vianočné trhy – od 10:00 hod. do 15:00 hod.
c/ Ambulantný predaj
ca) Obec určuje trhové miesto s ambulantným predajom
 na verejnom priestranstve vo vlastníctve obce na ulici Školská parc. č. 1679/24
(súčasná Tržnica)
 na verejnom priestranstve vo vlastníctve obce na ulici Stred parc. č. 2040
 na verejnom priestranstve vo vlastníctve obce na ulici SNP parc. č. 1261/2 (areál
kultúrneho domu)
cb) Trhové dni sú:
pondelok, streda, piatok, sobota
cc) Predajný a prevádzkový čas v trhových dňoch je:
pracovné dni - od 8:00 hod. do 15:30 hod.
sobota – 8:00 hod. do 12:00 hod.
cd) Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje; obcou sa na účely tohto VZN
rozumie územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec
miestnej časti obce.

1/

2/

§5
Úhrada za predaj na trhových miestach
Obec určuje úhradu za predaj na trhových miestach nasledovne:
a) Trhovisko 3.00 EUR/stôl
b) Príležitostný trh, ambulantný predaj 3.00 EUR/ m2/každý začatý deň.
Úhradu za trhové miesta vyberá správca trhových miest v hotovosti s vystavením
príjmového pokladničného dokladu.
§6
Správa trhových miest

1/
2/

Správu trhových miest zriadených týmto VZN vykonáva obec.
Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2 ods. 2 VZN,
za správcu trhového miesta sa považuje vlastník iného ako verejného priestranstva
alebo vlastník nebytového priestoru.
§7
Práva a povinnosti správcu trhového miesta

1/

2/

Správca trhového miesta v súlade s ust. § 5 ods. 1 a 2 zák. č. 178/1998 Z.z. vypracuje
pre trhové miesta trhový poriadok a po jeho schválení obecným zastupiteľstvom ho
zverejní na viditeľnom mieste.
Správca trhového miesta je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku
a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. Rovnako je
povinný spolupracovať s orgánmi dozoru pri výkone ich kontrolnej činnosti podľa
platných predpisov a tohto VZN.

3/

4/

5/

6/

Správca trhového miesta zabezpečuje dennú kontrolu čistenia trhových miest
zodpovednými pracovníkmi, ktorými sú zamestnanci obce vydávajúci povolenie na
predaj na trhových miestach.
Správca trhového miesta kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 2
Obchodného zákonníka, s tým súvisiaci zák. č. 455/1991 Zb., zák. č. 105/1990 Zb.
o súkromnom podnikaní občanov) a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach
b) doklad o nadobudnutí tovaru
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej
pokladnice podľa osobitných predpisov (zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva financií SR č. 55/1994 Z.z. o spôsobe
vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky
Ministerstva financií SR č. 59/1995 Z.z. a vyhlášky Ministerstva financií SR č.
353/1996 Z.z.)
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich skončení
e) dodržiavanie trhového poriadku
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch;
primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska
individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.
Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti
predávajúceho. Správca trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru, ak
predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby,
ktorých predaj je zakázaný.
Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o
predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve a
o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.
§8
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

1/
2/

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe
povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
Obec vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste na
základe žiadosti osobám oprávneným predávať výrobky a poskytovať služby, ktorými
sú:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, s tým súvisiaci
zák. č. 455/1991 Zb.); splnenie tejto podmienky sa preukáže predložením kópie
oprávnenia na podnikanie, pričom žiadateľ na žiadosť obce predloží originál
oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny (zák. č.
105/1990
Zb.
v
znení
neskorších
predpisov,
§ 2 ods. 3 zák. č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov); splnenie tejto
podmienky sa preukáže čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že všetky predávané
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4/
5/

6/

výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti
alebo ide o lesné plodiny; žiadateľ súčasne preukáže, že je vlastníkom pozemku,
na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo je
nájomcom takéhoto pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takémuto
pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti na tomto pozemku
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve
medzi sebou; splnenie tejto podmienky sa preukáže čestným vyhlásením žiadateľa
o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky
predávané v primeranom množstve.
K žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste je potrebné priložiť:
a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie
služieb, na ktorý sa takýto doklad vyžaduje,
b) fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy
elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané
pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia
potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej
pokladnice alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného
predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať
elektronickú registračnú pokladnicu.
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie obec
nepovolila týmto VZN je zakázaný.
Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste, ak predávajúci opakovanie alebo hrubo porušuje povinnosti podľa tohto VZN
alebo podľa zákona č. 178/1998 Zb. alebo osobitných právnych predpisov.
Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovom mieste
vydáva správca trhového miesta.
§9
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

Na trhových miestach je dovolené predávať nasledovné výrobky:
a) ovocie a zelenina (musí vyhovovať hygienickým požiadavkám podľa platných
predpisov predaja)
b) ďalšie potraviny (balené a nebalené)
c) spotrebný tovar
d) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady,
ozdobné kry, semená, ovocné stromčeky)
e) sezónne ozdobné a úžitkové predmety (najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom,
pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam)
f) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety
g) výrobky zo skla, porcelán a keramika
h) knihy, denná a periodická tlač
i) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
2/
Pri predaji malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu
a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov potravín musia byť splnené podmienky
stanovené osobitnými predpismi (najmä nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z.z.,
ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na predaj a dodávanie malého množstva
1/

3/

4/

5/

6/
7/

8/

prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka
a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným
prevádzkarniam a s tým súvisiace právne predpisy).
Potravinárske výrobky, ktoré si vyžadujú regulované teplotné podmienky sa musia
predávať v pojazdných predajniach schválených na predaj potravín, musia byť balené
a označené v zmysle platnej potravinárskej legislatívy. Ostatné potravinárske výrobky,
ktoré si nevyžadujú regulované teplotné podmienky sa musia na predávať za
hygienických podmienok, balené a označené podľa platnej potravinárskej legislatívy.
Obec je povinná podľa § 26 ods. 3 zák. č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení
neskorších predpisov vopred nahlásiť predaj potravín na trhových miestach príslušnej
regionálnej a veterinárnej správe.
Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový
tovar a hračky, sa môžu predávať len v prevádzkarniach tržníc, v prevádzkarniach
trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred
prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach. Elektrotechnické
výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu predávať iba v
prevádzkarniach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené
podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti. Športové potreby sa môžu
predávať iba v prevádzkarniach tržníc, v prevádzkarniach trhovísk a v pojazdných
predajniach.
Obmedzenia podľa odseku 3 sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s
podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
Druhy predávaných výrobkov v prípade ambulantného predaja sú:
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) potraviny v súlade s ods.1 písm. b) a ods. 2
h) kvetiny
i) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
Na trhových miestach je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje
na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch
f) jedy, omamné a psychotropné látky
g) lieky
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy
živočíchov
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj
domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a
drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a

9/

združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu
veterinárnej správy
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré
boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
Na trhových miestach sa môžu poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) oprava a čistenie obuvi
e) kľúčové služby
f) čistenie peria
g) oprava obuvi, tašiek a koženej galantérie.
§ 10
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach

1/

2/

3/

Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 1 písm. b) a
ods. 3 zák. č. 634/1992 Zb.)
b) dodržiavať trhový poriadok
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú
pokladnicu podľa osobitných predpisov,
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, zabezpečiť predaj
v súlade s cenovými predpismi (§ 15 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách) a ceny správne
účtovať
e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia
f) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa
osobitných predpisov
g) umožniť orgánom dozoru vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok
predaja tovaru a poskytovania služieb, predložiť požadované doklady a podriadiť sa
rozhodnutiam kontrolného orgánu.
Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta 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.
Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny 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.
§ 11
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb
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Predávajúci na trhovom mieste je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a
poskytovania služieb a jeho bezprostredné okolie v čistote počas predaja a po jeho
skončení zanechať miesto predaja čisté a upratané.
Predávajúci na trhovom mieste je povinný dodržiavať hygienické, veterinárne,
potravinárske a bezpečnostné predpisy v oblasti obchodu, ochrany spotrebiteľa, cien a
poplatkov a všetky ostatné súvisiace predpisy.
Predávajúci na trhovom mieste musí vylúčiť z predaja ovocie, zeleninu, lesné plody a
iné požívatiny, ktoré sú čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené.
Predávajúci na trhovom mieste je povinný pri predaji ovocia, zeleniny a lesných
plodín zabezpečiť, aby boli očistené, zbavené hliny a vädnúcich častí.
Predávajúci na trhovom mieste je povinný plniť predávaný tovar do zdravotne
neškodného obalového materiálu.
Nebalené potraviny musia byť pri vystavovaní chránené pred kontamináciou, t.j.
prekryté vhodným obalom.
Výrobky ponúkané na predaj musia byť nezávadné, musia mať predpísanú alebo
schválenú akosť, ak je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných predpisov,
ponúkaný tovar musí byť v akosti uvádzanej predávajúcim na trhovom mieste.
§ 12
Orgány dozoru a sankcie
Dozor nad predajom výrobkov a poskytovaním služieb na trhových miestach
vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín
c) obec.
Orgán dozoru uloží pokutu do 17.000 EUR fyzickej osobe - podnikateľovi alebo
právnickej osobe, ktorá
a) zriadila trhové miesto bez povolenia
b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá
predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú
určené obcou na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v
prevádzkarniach tržníc, v prevádzkarniach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom,
na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných
predajniach, mimo takto určených miest
c) porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách a pri diaľniciach mimo obce.
Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou a orgánmi úradnej
kontroly potravín je príjmom štátneho rozpočtu; výnos pokút uložených obcou je
príjmom obce.
Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila
trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na
trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach.
Opatrenie oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotoví o ňom na mieste
písomný záznam, ktorý odovzdá porušiteľovi. Pokiaľ porušiteľ s opatrením nesúhlasí,
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môže proti nemu podať do troch dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky.
Námietky nemajú odkladný účinok. O námietke rozhodne do piatich pracovných dní
odo dňa ich doručenia starosta, ak je orgánom dozoru obec, riaditeľ príslušného
inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, ak je orgánom dozoru Slovenská
obchodná inšpekcia, alebo vedúci zamestnanec príslušného orgánu úradnej kontroly
potravín, ak je orgánom dozoru orgán úradnej kontroly potravín. Rozhodnutie sa
doručí porušiteľovi a je právoplatné.
Orgán dozoru zruší zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach uložený opatrením podľa odseku 4, ak porušiteľ odstráni zistené nedostatky.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá:
a) zriadila trhové miesto bez povolenia
b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia
c) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú
obcou určené na predaj
d) predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarniach tržníc, v
prevádzkarniach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných
trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo
takto určených miest
e) poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce.
Priestupky podľa prejednávajú orgány dozoru. Priestupky podľa odseku 8 písm. e)
prejednávajú v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru.
Za priestupok sa uloží pokuta do 8.000 EUR. V blokovom konaní možno uložiť za
priestupok pokutu do 4.000 EUR.
Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou, orgánmi úradnej kontroly
potravín a orgánmi Policajného zboru za priestupky je príjmom štátneho rozpočtu.
Výnos pokút uložených obcou za priestupky je príjmom rozpočtu obce.
§ 13
Záverečné ustanovenia
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Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
dňa ...........
Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN dňa .............
Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce dňa ..........
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ..............
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 7/98
zo dňa 05.08.1998.

Ing. Mária Klimentová
starostka obce

