EOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BATIZOVCE č. 4/2015

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach
Obecné zastupiteľstvo (OcZ) v Batizovciach v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 3 ods. 3 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
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení (VZN)

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Batizovce, úlohy obce 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 všeobecne
záväzného nariadenia.
2. Pre účely tohto VZN sa pod pojmom trhové miesto rozumie verejné priestranstvo určené na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb a ambulantný predaj.

Článok 2
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste vydáva Obec Batizovce na základe písomnej žiadosti.
2. Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti v vydanie povolenia na zriadenie trhového
miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť:
a) oprávnenie na podnikanie
b) fotokópiu strany označenej ako „Záznamy daňového úradu“ z knihy elektronickej
registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného
predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov poskytovanie služieb používať elektronickú
registračnú pokladnicu.
3. Predávajúci môže svoju činnosť zahájiť až po vydaní povolenia na zriadenie trhového
miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb a po zaplatení dane za užívanie verejného
priestranstva v zmysle platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok 3
Určenie trhového miesta, trhových dní a predajného času
1. Trhové miesta na území obce Batizovce sa určujú na týchto verejných priestranstvách:
- priestor pri obecnom úrade na ktorom sa nachádzajú predajné pulty, parcela č. 284
2. Trhové dni a predajný čas na trhových miestach v obci Batizovce sa určuje nasledovne:
- pondelok až nedeľa v čase od 7.00 do 17.00 hod.

Článok 4
Sortiment výrobkov, tovarov a služieb, ktorých predaj a poskytovanie je povolené
1. Na trhových miestach sa môžu predávať:
a) ovocie a zelenina, orechy, mak, zemiaky
b) potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení
c) kvety, výrobky z kvetov a zelene
d) dreviny, kry a ich priesady, semená kvetov a zeleniny
e) drobné umelecké predmety, a drobné remeselné výrobky
f) spotrebný tovar, ktorým sú najmä textilné výrobky, obuv, domáce potreby, drobný tovar,
papierenské výrobky, výrobky spotrebnej techniky, drogériový tovar, športový tovar,
výrobky z dreva a prútia, hračky, knihy a pod.
g) živá hydina len na základe veterinárneho osvedčenia
h) mäso a mäsové výrobky z pojazdných predajní s potrebnými dokladmi od Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy
2. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
b) oprava dáždnikov
c) drobné remeselné služby pre občanov

Článok 5
Sortiment výrobkov, tovarov a služieb, ktorých predaj a poskytovanie je zakázané
Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
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,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i) nebezpečné zvieratá a živočíchy s výnimkou konzumných rýb,
j) huby akéhokoľvek druhu.

Článok 6
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Počas predaja výrobkov sú predávajúci povinní:
- označiť svoje predajné zariadenie obchodným menom a sídlom u právnických osôb
a menom, priezviskom a bydliskom u fyzických osôb
- používať elektronickú registračnú pokladňu
- udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote a po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
- vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia
- dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja
- predložiť orgánom dozoru na požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru.

Článok 7
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva:
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Obec Batizovce
- Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín
2. Orgány môžu uložiť pokutu za porušenie ustanovení tohto nariadenia a príslušných
zákonov vzťahujúcich sa na predaj na trhových miestach fyzickej alebo právnickej osobe
do výšky 16 596,96 € v zmysle zákona 178/1998 Z.z. v znení neskorších zmien
a predpisov.

Článok 8
Záverečné ustanovenie
1. Na VZN obce Batizovce č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach sa uznieslo OcZ dňa 20.03.2015 a nadobúda účinnosť dňa
07.04.2015.
2. VZN Obce Batizovce č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
ruší VZN č.3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach.
3. Návrh VZN č. 4/2015 bol na úradnej tabuli OcÚ vyvesený 05.03.2015.
4. VZN č. 4/2015 bolo zverejnené na úradnej tabuli OcÚ dňa 23.03.2015.

JUDr. Gabriel Bodnár v.r.
starosta obce

