OBEC ZAVAR, VIKTORÍNOVA14, 919 26 ZAVAR

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2018
ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhovom mieste v Obci Zavar

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce Zavar dňa: 05.03.2018
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa: 12.04.2018
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Zavare uznesením č. 32/2018, dňa: 12.04.2018
VZN zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce Zavar dňa: 13.04.2018
VZN zvesené z úradnej tabule dňa:
VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 01.05.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Zavare podľa 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, podľa §. 15 odst. 2 písm. a/ sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „nariadenie“/ upravuje podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste v Obci Zavar.
2. Za trhové miesto sa považuje trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj.
3. Za trhové miesto sa považuje aj nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická alebo
právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.
4. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta prihliada sa ochranu verejného poriadku, verejný
záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb.
§2
Povolenie na zriadenie trhového miesta
a povolenie na predaj a poskytovanie služieb
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta – trhovísk a tržníc vydáva obecné zastupiteľstvo, ktoré
súčasne schvaľuje trhový poriadok trhového miesta.
2. Povolenie na zriadenie trhového miesta – príležitostný trh a ambulantný predaj vydáva starosta
obce.
3. Povolenie na predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva starosta obce.

§3
Správca trhového miesta
Správcom trhového mesta je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľností, na
ktorej sa prevádzkuje trhové miesto alebo fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca správu
trhového miesta na zmluvnom základe alebo z poverenia vlastníka tejto nehnuteľnosti.
§4
Povinnosti správcu trhového miesta
1. Správca trhoviska, tržnice a príležitostného trhu je povinný vypracovať trhový poriadok
a predložiť ho na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Trhový poriadok je správca povinný
zverejniť na trhovom mieste.
2. Správca trhoviska, tržnice a príležitostného trhu je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového
poriadku.
3. Správca trhoviska, tržnice a príležitostného trhu je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na
trhových miestach.
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§5
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na trhovom mieste sa zakazuje predávať:
• Zbrane a strelivo
• Výbušniny a pyrotechnické výrobky
• Tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
• Tabak a tabakové výrobky
• Lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
• Jedy, omamné a psychotropné látky
• Lieky
• Automobily, motocykle a ich súčiastky a príslušenstvo
• Chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
• Výsekové mäso, mäso drobných zvierat, zveriny, mäsové výrobky
2. Na trhovisku sa môžu predávať:
• Ovocie a zelenina
• Kvasená kapusta
• Sušené ovocie, orechy, mandle, spracované a balené oprávnenými výrobcami
• Huby čerstvé, ich predajca musí mať „Osvedčenie o osobitnej spôsobilosti na predaj“
• Slepačie vajcia za podmienok stanovených orgánom potravinového dozoru
• Balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok stanovených orgánom
potravinárskeho dozoru
• Kvetiny
• Včelie produkty
• Knihy, denná a periodická tlač
• Drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
• Sklo, porcelán, keramika
• Žreby
• Spotrebný tovar výlučne v prenosných stánkoch
• Živé zvieratá,
• Mrazená hydina za podmienok stanovených orgánom potravinového dozoru
• Mliečne výrobky za podmienok stanovených orgánom potravinového dozoru
3. Na príležitostných trhoviskách sa môžu predávať:
• Textilné výrobky, odevné výrobky a obuv
• Domáce potreby
• Elektronické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky
• Drobný tovar
• Papierenské výrobky
• Kozmetika
• Drogériový tovar
• Športové potreby
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•
•
•
•

Hračky
Knihy
Drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
Vlastný použitý tovar.

4. Ambulantne sa môžu predávať:
• Knihy, denná a periodická tlač
• Drobné upomienkové predmety a drobné remeselné výrobky
• Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
• Balená a nebalená zmrzlina
• Ovocie, zelenina
• Kvetiny
• Žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
5. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky podľa osobitného predpisu.
6. Na trhových miestach sa môžu poskytovať služby:
• Rýchle občerstvenie a stravovanie, bez podávania alkoholických nápojov /toto obmedzenie
neplatí pre príležitostné trhy/
• Brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
• Oprava dáždnikov
• Oprava a čistenie obuvi
• Kľúčové služby
• Čistenie peria
§6
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Príležitostný trh
V dňoch a v čase schválenom v trhovom poriadku správcu príležitostného trhu.
2. Ambulantný predaj
Dni a čas predaja určí starosta v povolení na zriadenie trhového miesta

§7
Orgány dozoru
Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhovom
mieste vykonávajú:
• Slovenská obchodná inšpekcia
• Obecný úrad v Zavare
• Kontrolór obce
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§8
Sankcie
1. Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia obecného úradu za
porušenie povinností uvedených v § 3 odst. 4 – 6 tohto nariadenia a § 5 odst. 1 a 3 zákona č.
178/1998 Z. z. môže byť uložená pokuta do 17.000,- Eur.
2. Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste
bez povolenia obecného úradu alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj
je zakázaný a ktoré nie sú obecným zastupiteľstvom na trhovom mieste určené na predaj alebo
predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarni tržnice, v stánkoch s trvalým
stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom, môže byť uložená pokuta do 8.000,- Eur, v blokovom konaní do 4.000,Eur.
3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa keď orgány dozoru zistili porušenie povinností,
najneskôr však do troch rokov, keď k porušeniu povinnosti došlo.
4. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia
predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste.
5. Týmto nariadením nie sú dotknuté oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov
a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov.

§9
Záverečné ustanovenia
1) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2001 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach.
2) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné Zastupiteľstvo obce Zavar.
3) Kontrolou dodržania tohto VZN sú poverené finančná komisia pri OZ a hlavný kontrolór obce.
4) Obecné zastupiteľstvo Obce Z a v a r sa na tomto VZN č. 1/2018, ktorým sa upravujú
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste v Obci Zavar uznieslo
dňa 12.04.2018. Uznesením číslo 32/2018.
§ 10
Účinnosť nariadenia
Toto nariadenia nadobúda účinnosť dňa 01.05.2018.

Rudolf Baroš
starosta obce
Obce Zavar
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