Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na základe § 4 ods. 3 zák. 3 SNR č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zák. NR SR č. 178/1998 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE OBYCE
o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach obce Obyce
číslo 4/1999.
I.
Úvodné ustanovenia
Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na
trhových miestach, povinnosti právnických a fyzických osôb pri predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole
dodržiavania tohto nariadenia.
II.
Základné pojmy

a)
b)
c)

d)

e)

Na účely tohto nariadenia sa rozumie :
trhovým miestom trhovisko, príležitostný trh a ambulantný predaj,
trhoviskom nekryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov
a poskytovanie služieb,
príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých
textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom
množstve občanmi medzi sebou,
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
predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa
vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,
za trhové miesto pre účely VZN sa považuje:
1. Trhovisko je to priestranstvo, ktoré sa nachádza na ul. Hlavnej vedľa požiarnej
zbrojnici.
2. za príležitostný trh, ktorý sa bude konať pri príležitosti významných udalostí
obce, o ktorých rozhodne obecné zastupiteľstvo. Priestranstvo na usporiadanie
takejto akcie určí starosta obce.

III.
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
Obec Obyce vydá povolenie:
Na zriadenie trhového miesta, s výnimkou prenosných predajných zariadení
a pojazdných predajní, a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste.

V obce Obyce na trhových miestach je povolené predávať výrobky a poskytovať
služby v nasledovnom rozsahu:
NA TRHOVISKU :
- spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogistický tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať
len v stánkoch s trvalým stanovišťom a na príležitostných trhoch,
- služby :
- brúsenie nožov, nožníc, nástrojov
- oprava dáždnikov
- oprava obuvi
- oprava šijacích strojov
- zasklievanie okien.
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas :
a) v letnom období – od 1. 4. do 31. 10.
- denne od 5.00 hod – 20.00 hod.
b) v zimnom období – od 1. 11. do 31. 3.
- denne od 7.00 hod – 17.00 hod.
IV.
Správa trhoviska a príležitostného trhu
Správu trhoviska a príležitostného trhu vykonáva obec.
V.
Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu

-

1. Pre trhovisko a príležitostný trh je vypracovaný trhový poriadok
2. Správca je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku.
3. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
doklad o nadobudnutí tovaru
používanie elektronickej registračnej pokladnice
udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich skončení
primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
výrobkov občanmi medzi sebou
oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide
o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve
zaistiť dozor nad predajom
prideľovať predávajúcim miesto k predaju za stanovený poplatok
dbať, aby trhové stoly a stánky boli označené menom osoby zodpovednej za predaj
VI.
Zákaz predaja niektorých výrobkov

-

Na trhových miestach 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 psychotronické látky
lieky
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
živé zvieratá s výnimkou konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov
surové kravské, ovčie a kozie mlieko
vajcia vodnej hydiny
potraviny na osobitné účely
ostatné výrobky, ktoré trhový poriadok nepovoľuje
všetky výrobky a tovary, ktoré trhový poriadok nepovoľuje.
VII.
Ambulantný predaj v obci

-

1. V obci sa ambulantne môžu predávať:
knihy, denná a periodická tlač
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
ovocie a zelenina
obilie a poľnohospodárske prebytky
slepačie vajcia pochádzajúce z vlastného chovu nie staršie ako 14 dní a počet
nepresahujúcich 200 ks za deň
živé konzumné ryby
ambulantný predaj pri cestách na území obce sa zakazuje.
2. V pojazdnej predajni v obci sa môže predávať taký tovar, ktorý sa v obci
nepredáva :

-

mraziarenské výrobky formou Family-frost – pouličný predaj.
VIII.
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach

Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky
a poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej,
alebo chovateľskej činnosti
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
IX:
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný :
a) označiť svoje predajné zariadenia podľa predpisov
b) dodržiavať trhový poriadok
c) používať registračnú pokladnicu podľa predpisov

d) udržiavať poriadok
e) označiť predávané výrobky cenou
f) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa predpisov
2. 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) doklad o nadobudnutí tovaru
e) autorizovanú inšpekčnú knihu
X.
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním zákona na území obce vykonávajú :
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Okresný úrad Zlaté Moravce
c) Obec Obyce – starostka obce
2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu :
a) od 50 000 Sk do 500 000 Sk fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorá zriadila
trhové miesto bez povolenia alebo správcovi trhoviska za porušenie povinnosti podľa
§ 5 ods. 1 a 3,
b) od 5 000 Sk do 500 000 Sk fyzickej alebo právnickej ososbe, ktorá 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 prevádzkárňach tržníc,
v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred
prevádzkarňou je prevádzkovateľom mimo takto určených miest.
3. Pokuty uložené SOI sú príjmom štátneho rozpočtu, pokuty uložené okresným
úradom podľa zák. 152/1995 Z.z. o potravinách sú príjmom Štátneho
podporného fondu poľnohospodárstva a potravinárstva.
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.
5. Pokutu nemožno uložiť ak bola za to isté porušenie povinnosti uložená pokuta
podľa osobitných predpisov.
XI.
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Obyciach dňa 7. 5. 1999
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Obyciach.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Obyciach č. 6/1999 zo dňa 7. 5. 1999
Účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v obci.

V Obyciach, dňa 6. 5. 1999

Vyvesené na tabuli dňa 10. 5. 1999
Účinnosť nadobúda dňa 24. 5. 1999

Helena Filipčíková v.r.
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom 14. zasadnutí konanom dňa 24. 11. 1999
uznesením č. 14/1999 schválilo tento
DOPLNOK č. 1
ku všeobecne záväznému nariadeniu obce Obyce číslo 4/1999 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce a trhovému
poriadku obce Obyce
Týmto doplnkom sa zakazuje predaj odevných výrobkov, textilných výrobkov a obuvi na
trhových miestach v obci.
Nové znenie časti III – povolenie služieb, odseku Na trhovisku, prvá zarážka znie:

NA TRHOVISKU :
- spotrebné výrobky (mimo textilných výrobkov, odevných výrobkov a obuvi), domáce
potreby, elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar,
papierenské výrobky, kozmetika, drogistický tovar, športové potreby a hračky sa môžu
predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom a na príležitostných trhoch.
V záväznosti na uvedené sa mení trhový poriadok obce Obyce v článku 5 – sortimentná
skladby výrobkov a obmedzenia predaja, kde v časti 4 – na trhový predaj možno ponúknuť :
vypúšťa druhá zarážka – textilné výrobky, obuv.
Na tomto doplnku č. 1 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Obyciach dňa 24. 11. 1999.

Vyvesené na tabuli dňa 25. 11. 1999
Zvesené z tabule dňa 9. 12. 1999
Doplnok č. 1 k VZN č. 4/1999 nadobúda účinnosť dňom 10. 12. 1999

V Obyciach, 24. 11. 1999

Helena Filipčíková v. r.
starostka obce

Obec Obyce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

DODATOK Č. 2
ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Obyce
č. 4/1999
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach obce Obyce a trhovému poriadku obce Obyce zo 7. mája 1999

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach sa na svojom 27. zasadnutí uznieslo na týchto
zmenách a doplnkoch vo Všeobecne záväznom nariadení obce Obyce č. 1/1999
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Obyce
a trhovému poriadku obce Obyce (ďalej len VZN č. 4/1999):
(1) V časti VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach obce Obyce – v článku X. – Orgány dozoru a sankcie – v odseku 1, písmeno b)
– sa slová „Okresný úrad Zlaté Moravce“ nahrádzajú slovami „Živnostenský úrad“.
(2) V časti VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach obce Obyce – v článku X. – Orgány dozoru a sankcie –
- v odseku 2, písmeno a) – sa slová „50.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 1 650 eur“ a
slová „500.000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 16 590 eur“.
- v odseku 2, písmeno b) – sa slová „5.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 160 eur“ a
slová „500.000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 16 590 eur“.
(3) V časti Trhový poriadok obce Obyce – v článku 11 – Sankcie a pokuty –
- v odseku 2 – sa slová „500,- Sk“ nahrádzajú slovami „15 eur“.
- v odseku 3 – sa slová „10.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „330 eur“.
- v odseku 4 – sa slová „500.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „16 590 eur“.
- v odseku 5 – sa slová „100.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „3 310 eur“.
- v odseku 6 – sa slová „1,000.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „33 190 eur“.
(4) V časti Trhový poriadok obce Obyce – Článok 12 – Trhové poplatky – odsek 1 – sa
mení nasledovne :
1. Trhové poplatky sa stanovujú nasledovne :
a) poplatok za prenájom miesta na predaj na trhovisku pre poľnohospodárske prebytky
z vlastnej produkcie :
- za celoročný prenájom.....................................................................................1 euro/deň
- za mesačný prenájom.......................................................................................2 eurá/deň
- za týždenný prenájom......................................................................................3 eurá/deň
- za denný prenájom...........................................................................................4 eurá/deň

b) poplatok za prenájom miesta na predaj na trhovisku pre ostatný tovar – vrátane predaja
poľnohospodárskych produktov na živnostenské oprávnenie :
- za celoročný prenájom....................................................................................1 euro/deň
- za mesačný prenájom......................................................................................2 eurá/deň
- za týždenný prenájom.....................................................................................3 eurá/deň
- za denný prenájom..........................................................................................4 eurá/deň
c) poplatok na dočasné umiestnenie stavby na trhovisku sa stanovuje.......0,2 eura/m2/deň
Ostatné ustanovenia VZN č. 4/1999 zostávajú nezmenené.
Na vydaní Dodatku č. 2 k VZN č. 4/1999 sa Obecné zastupiteľstvo v Obyciach
uznieslo dňa 15. 12. 2008 uznesením č. 27/2008.
Tento dodatok nadobúda účinnosť od 1. januára 2009.

Helena Filipčíková, v. r.
starostka obce
Na úradnej tabuli :
-

vyvesené dňa : 16. 12. 2008
zvesené dňa : 31. 12. 2008

