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OBEC VEĽKÉ UHERCE

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Uherce
č. 5/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
– Trhový poriadok obce Veľké Uherce

V zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ustanovenia § 5 zákona 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 schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Veľké
Uherce toto VZN upravujúce podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Veľké Uherce, úlohy pri zriaďovaní
a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole
dodržiavania tohto nariadenia.
2. Na účely tohto nariadenia sa v obci Veľké Uherce rozumie:
a) trhové miesto – trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na
príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,
b) trhovisko – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvalo vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c) príležitostný trh – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredný predaj
vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v
primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
d) ambulantný predaj – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve,
e) za trhové miesto sa na účely tohto zákona považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo
nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj
alebo príležitostný trh.
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Článok 2
Trhový poriadok - všeobecné ustanovenia
Tento trhový poriadok upravuje trhové práva a povinnosti správcu trhového miesta, zákaz
predaja niektorých výrobkov, obmedzenie predaja výrobkov, druhy poskytovaných služieb,
ambulantný predaj v obci a osoby, ktoré sú oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby
na trhových miestach.
Trhový poriadok upravuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach, stanovuje orgány,
ktoré sú oprávnené vykonávať dozor a ukladať sankcie.
Trhové miesto v katastrálnom území obce Veľké Uherce je:
a) verejná plocha pri obecnom úrade,
b) verejná plocha pred požiarnou zbrojnicou,
c) verejná plocha pred budovou pošty,
d) futbalové ihrisko,
e) areál motocrossu,
f) kultúrny dom.
Na určených trhových miestach sa môžu predávať výrobky a poskytovať služby, ktoré sú
vymedzené v trhovom poriadku.
Trhovými dňami sú:
 pondelok až sobota s predajným a prevádzkovým časom: od 8:00 hod. do 18:00
hod., (pred budovou pošty iba v sobotu od 7:00 hod. do 12:00 hod.)
 nedeľa – v čase kultúrnych podujatí od 9:00 hod. do 20:00 hod.
 v individuálnych prípadoch sa môže čas predaja stanoviť v povolení
Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku vydáva správca
trhového miesta – Veľké Uherce.
Článok 3
Správa trhových miest a povinnosti správcu
Správu trhových miest na území obce vykonáva Obec Veľké Uherce.
Správca trhového miesta vypracováva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostný trh a po
jeho schválení miestnym zastupiteľstvom ho zverejní na viditeľnom mieste.
Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach (vydané obcou Veľké
Uherce),
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice
podľa osobitných predpisov,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a
po ich skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku.
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.

5. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o
predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickým osobám. Predávajúci musí predložiť
čestné vyhlásenie o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo že všetky ním predávané výrobky sú jeho
vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve.
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Článok 4
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach v obci Veľké Uherce možno len
na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste,
vydaného obcou Veľké Uherce.
Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné alebo živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
Obec Veľké Uherce vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa bodu 2 a predloží doklady:
a) kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov (ak je žiadateľom fyzická a
právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov),
b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny (ak je
žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny),
c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky predávané v primeranom množstve (ak je žiadateľom fyzická osoba
predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou),
d) 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 alebo
virtuálnu registračnú pokladnicu,
e) ak je žiadateľom osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín, preukáže, že 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.
Predávať výrobky na trhovisku môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských
štátov Európskej únie.
Článok 5

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Na trhových miestach je dovolené predávať tovar a výrobky na predaj, ktoré majú vytvorené
podmienky v súlade s platnými hygienickými predpismi:
a) rastlinné výrobky (ovocie a zelenina, kvety, priesady, osivá, ozdobné kry, ovocné
stromčeky, vianočné stromčeky, šišky, čačina a výrobky z nich, balená kvasená kapusta,
sušené ovocie, ale iba balené výrobcami na to oprávnenými, orechy, mak a pod.),
b) čerstvé huby a ostatné lesné plody,
c) včelí med, včelie produkty,
d) knihy, denná a periodická tlač, drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
– sezónne ozdobné a úžitkové predmety k veľkonočným a vianočným sviatkom, pamiatke
zosnulých alebo iným príležitostiam,
e) sklo, porcelán, keramika, nábytok, úžitkové predmety,
f) cukrovinky, trvanlivé pečivo,
g) živé zvieratá – predaj trhových konzumných rýb, domácej vodnej hydiny, domácej
hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné
predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe
súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
h) spotrebné výrobky, textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový
tovar a hračky, športové potreby,
i) &predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie obec nepovolila
týmto VZN je zakázaný.
2. Ambulantne sa môžu predávať okrem výrobkov uvedených v odst. 1 písm. a,b,c,d,e,f,h aj
balené mäso a balené mäsové výrobky, syry, slepačie vajcia.
3. 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.
Článok 6
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. dodržiavať predpísané hygienické a technické zásady stanovené osobitnými predpismi (zákon
NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Zákon č. 634/1992 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, výnos MP SR a MZ SR o vydaní
Potravinového kódexu v znení neskorších predpisov),
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné miesto podľa osobitných predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok obce Veľké Uherce,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané (odpad súvisiaci s predajom zobrať so sebou),
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,

f)

vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných
predpisov,
Článok 7
Zákaz predaja
1. 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 nevťahuje 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,
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,
Článok 8
Nájomné
1. Cena trhového miesta pri predaji je stanovená VZN o miestnych daniach a poplatkoch (daň za
užívanie verejného priestranstva) a to sadzbou 3,00 €. Za poplatok 2,00 € je predaj ohlásený
aj verejným rozhlasom.
Článok 9
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Orgány úradnej kontroly potravín,
c) Obec Veľké Uherce.
2. Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto
alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste.
3. V prípade porušenia jednotlivých ustanovení tohto trhového poriadku sú orgány
vykonávajúce dozor oprávnené:
a) ukladať blokové pokuty v súlade s platnou právnou úpravou,
b) iniciovať začatie priestupkového konania.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN Obce Veľké Uherce č.5/2015 bolo schválené uznesením č. 55/2015 na 5.
plánovanom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Veľké Uherce dňa 25.6.2015. Platnosť
nadobúda dňom podpisu starostky obce a účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli.

Vo Veľkých Uherciach dňa 25.6.2015

Ing. Alena Chalupová
starostka obce
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