VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BATIZOVCE č. 3 /2011

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 v znení
neskorších predpisov prijalo všeobecne záväzne nariadenie (VZN) nasledujúceho znenia.

Článok 1
Predmet všeobecne záväzného nariadenia
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.

Článok 2
Základné pojmy
1. Pre účely tohto VZN sa pod pojmom trhové miesto rozumie trhovisko a ambulantný predaj
pričom
a) trhoviskom je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
b) ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na
verejnom priestranstve. Za stánok s dočasným stanovišťom sa nepovažuje predajné
zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného
predpisu. (§ 54 – 57 zák. č. 50/1976 Zb. o pozemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov – úplné znenie č. 109/1998 Z.z.)

2. Predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam.

Článok 3
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. Poplatok za predaj je uhradený na Obecnom úrade
v Batizovciach v zmysle VZN Obce Batizovce o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (§ 14).

2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku,
verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania
služieb a na hygienické štandardy pre predávajúcich.
3. Obec pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia určuje trhové miesto:
- priestor pri obecnom úrade na ktorom sa nachádzajú predajné pulty.

Článok 4
Správa trhových miest
Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec Batizovce.

Článok 5
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
2. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
b) oprava dáždnikov
c) drobné remeselné služby pre občanov

Článok 6
Zákaz predaja niektorých výrobkov
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 7
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce
1. Na trhových miestach uvedených v článku 3 ods. 3 tohto nariadenia môžu predávať
výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
a chovateľskej činnosti alebo lesné plody
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou.
2. Predávať výrobky podľa ods.1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania iných
členských štátov Európskej únie.
3. Predávajúci potravinárske výroby sú povinní predložiť registráciu v zmysle § 6 ods. 1
zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov na miestne
príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
4. Predaj na trhových miestach nesmú vykonávať osoby mladšie ako 18 rokov a osoby
pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo s obmedzením spôsobilosti vo veciach
súvisiacich s týmto poriadkom.

Článok 8
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
- označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov
- používať elektronickú registračnú pokladňu
- udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb čisté po celú dobu a po skončení
predaja
- 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
- zanechať po skončení predaja predajné miesto čisté.
2. Predávajúci zo SR a iného členského štátu na trhovom mieste je povinný správcovi
trhového miesta s ambulantným predajom predložiť:
- doklad o oprávnení na podnikanie (živnostenský list vydaný príslušným
živnostenským úradom v SR), povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste a doklad totožnosti
- doklad o zaplatení nájomného za prenajaté zariadenie alebo predajnú plochu na predaj
na príslušný deň
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru poskytovaných služieb
- doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve
- výrobcovia malého množstva potravín z vlastnej pestovateľskej činnosti sa musia
preukázať potvrdením z príslušnej obce, v katastri ktorej sú
vlastníkmi

-

poľnohospodárskej pôdy, v ktorom sú taxatívne vymenované pestované
poľnohospodárske produkty a viesť evidenciu podľa platných predpisov pre aktuálny
rok (§ 23 ods. 3 Výnosu MP SR a MZ SR z 12. apríla 2006 č. 28167/2007 – OL)
pri predaji z pojazdných predajní na predmetné vozidlo Rozhodnutie o jeho schválení
na túto činnosť príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vydaného
na území SR a súčasne plniť povinnosti v ňom uložené.

3. Trhový alebo ambulantný predaj ako i poskytovanie služieb sa môže vykonávať na
miestach určených týmto všeobecne záväzným nariadením.
4. Predávajúci môžu svoju činnosť zahájiť až po zaplatení správneho poplatku správcovi
trhového miesta.
5. Predávajúci je povinný dodržiavať povinnosti podľa článku 8 tohto VZN.

Článok 9
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle Zákona
č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v znení neskorších predpisov vykonáva:
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Obec Batizovce
- ďalšie orgány, ktorým kontrolné oprávnenie prislúcha podľa osobitných predpisov.
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.
3. Pokuty uložené obcou sú príjmom obce.
4. Orgány dozoru môžu zakázať 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 trhovom mieste.
5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
6. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa
osobitných predpisov.
7. Oprávnenia dozorných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie
sú týmto VZN dotknuté.

Článok 10
Záverečné ustanovenie
1. VZN obec Batizovce č. 3/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach bolo schválené uznesením OcZ zo dňa 25.8.20111
a nadobúda účinnosť dňa 9.9.2011
2. Schválené VZN Obce Batizovce č. 3/2011 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb ruší VZN č.20/1999 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach.
3. Návrh VZN č. 3/2011 bol na úradnej tabuli OcÚ vyvesený 2.8.2011
4. Schválené VZN č. 3/2011 bolo zverejnené na úradnej tabuli OcÚ dňa 26.8.2011

Ivan Čičmanec
starosta obce

