Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na základe § 4 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
s použitím pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa vydáva pre kat. územie obce
Obyce toto
VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE OBYCE
o trhovom poriadku a podmienkach predaja požívatín na území obce Obyce (trhový
poriadok)
Článok 1.
Úvodné ustanovenia
1. Toto nariadenie upravuje podrobne podmienky predaja na trhových miestach na
území obce Obyce.
Článok 2.
Základné pojmy

a)
b)

c)
d)

-

1. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie :
trhoviskom a trhovým miestom – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo,
vyhradené pre sústredený pravidelný celoročný alebo sezónny predaj.
Spotrebiteľom – fyzická osoby, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre
priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej
domácnosti.
Predávajúcim – podnikateľ alebo osoba, ktorá spotrebiteľovi predáva výrobky alebo
poskytuje služby.
Výrobkom (tovarom) – akákoľvek vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak
získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania a je určená na ponuku spotrebiteľovi.
2. Zriaďovateľom a prevádzkovateľom trhoviska a trhových miest je obec Obyce.
Správcom trhoviska a trhových miest na území obce Obyce je Obecný úrad Obyce.
3. Na území obce Obyce sa zriaďuje :
trhovisko – priestranstvo na ul. Hlavná vedľa požiarnej zbrojnice
trhové miesto – priestranstvo na ul. Hlavná pred požiarnou zbrojnicou.
Článok 3.
Oprávnenie na predaj

-

1. Predávajúcim podľa tohto nariadenia môžu byť výlučne :
právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa zák. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení zmien a doplnkov,
samostatne hospodáriaci roľníci na základe OSVEDČENIA vydaného v súlade
s platnou právnou úpravou,
drobnochovatelia a pestovatelia na jednorazové povolenie k predaju prebytkov
dosiahnutých vlastnou činnosťou
autori ľudových umeleckých predmetov.
2. Na trhovisku a trhovom mieste nesmú predávať :
osoby mladšie ako 18 rokov
cudzí štátny príslušníci (zahraničné osoby) bez oprávnenia na podnikanie

-

subjekty, ktoré nespĺňajú všeobecné a osobitné podmienky stanovené týmto
nariadením a zák. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

Článok 4.
Podmienky predaja výrobkov
1. Každý subjekt, realizujúci oprávnenie na predaj musí spĺňať všeobecne
a osobitné podmienky stanovené v tomto článku.
2. Všeobecnými podmienkami predaja sú :
a) aby takéto výrobky neboli vystavené účinkom slnečných lúčov alebo tepelného zdroja.
Táto podmienka nemusí byť splnená, len pokiaľ ide o :
- priemyselný a textilný tovar
- predmety nepodliehajúce skaze.
b) prenájom stolov a predajných priestorov. Mimo stolov a predajných priestorov
určených správcom trhu nemožno ponúkať výrobky na predaj
c) aby nedochádzalo ku klamaniu spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých, neúplných,
nepresných a nejasných, príp. prehnaných údajov o skutočných vlastnostiach
výrobkov
d) aby predávajúci riadne informoval spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov
alebo charaktere poskytovaných služieb v súlade s § 9 ods. 1 zák. č. 634/1992 Zb.
o ochrane spotrebiteľa.
3. Osobitné podmienky predaja na trhovisku a trhových miestach na území obce
Obyce sú :
a) predávajúci je povinný zabezpečovať hygienické podmienky predaja výrobkov
a poskytovaných služieb ustanovené osobitnými predpismi
b) predávajúci je povinný predaj výrobkov a poskytovanie služieb zabezpečiť spôsobom,
ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné vykonávanie
c) predávajúci nesmie predávať ani ponúkať nebezpečné výrobky - § 2 ods. 1 písm. g/
zák. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
Článok 5.
Sortimentná skladba výrobkov a obmedzenia predaja
1. Obec môže vyhlásiť časovo regulovaný predaj výrobkov pre územie obce ( § 7
písm b/ zák. NR SR č. 274/1993 Z. z. ).
2. Predaj z prívesov a nákladných ako aj osobných áut sa v celom kat. území
zakazuje.
3. Predaj výrobkov mimo trhoviska a trhových miest sa na celom území zakazuje.
4. Na trhový predaj možno ponúknuť :
a) výrobky bez obmedzujúcich podmienok, a to :
- priemyselný tovar, ak povaha alebo technické podmienky umožňujú predvedenie
funkčnosti a tieto výrobky sú v súlade s technickými normami,
- textilné výrobky, obuv
- ľudovo – umelecké predmety
- poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady
kvetov a zeleniny, semená, ozdobné kry)
- sezónne, ozdobné a úžitkové predmety (k sviatkom a iným príležitostiam...)
b) výrobky, pri predaji ktorých musia byť splnené stanovené podmienky :
- ovocie a zelenina – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade s platnými
právnymi predpismi. Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené

hliny a zvädnutých častí. Ovocie musí byť akostne triedené a počas predaja uložené
v debnách alebo košíkoch, príp. Vyložené na stánku.
- Zdravé živé zvieratá a ryby – môžu byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore.
Na predaj všetkých živých zvierat sa vyžaduje veterinárne osvedčenie z miesta ich pôvodu
potvrdené príslušným veterinárnym lekárom.
Platnosť osvedčenia je časovo obmedzená.
- vajcia – povolený je predaj iba označených slepačích vajec pochádzajúcich od
právnických alebo fyzických osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti
podmienok na ich produkciu.
V období od 15. apríla do 15. októbra, kedy nie je možné zabezpečiť požadované teploty pre
skladovanie a manipulovanie s vajcami v rozmedzí 5 – 18 stupňov C, je možný predaj iba
z chladiacich boxov.
Predaj vajec môže byť v letnom období realizovaný iba v skorých ranných hodinách od 5.00
odo 8.00 hod.
- včelý med – je dovolené predávať len na základe veterinárneho osvedčenia z miesta
pôvodu. Musí byť zmyslovo bezchybný, hygienicky získaný a plnený do zdravotne
nezávadných obalov.
Obaly musia byť označené výrobcom, názvom medu, hmotnosťou, dátumom plnenia obalov
a dobou použiteľnosti.
- vianočné stromčeky, chvoje, šišky a výrobky z nich – možno predávať len na základe
potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia.
- Ostatné potravinárske výrobky sa môžu predávať iba za predpokladu, že sú
hygienicky nezávadné a spĺňajú podmienky platnej právnej úpravy
5. Na trhovisku a trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
b) oprava dáždnikov
c) oprava obuvi
d) oprava šijacích strojov
e) zasklievanie okien
6. Na trhovisku a trhových miestach sa ambulantne môže predávať :
a) knihy, denná a periodická tlač
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
c) jedlá a nápoje na priamu konzumáciu
d) ovocie a zelenina
e) kvetiny
f) poľnohospodárske prebytky z vlastnej produkcie
g) konzumné živé ryby
- pri predaji musia byť dodržané podmienky podľa čl. 5 ods. 4 trhového poriadku.
7. Na trhovisku a trhových miestach na území obce je zakázaný predaj
nasledovných výrobkov :
- jatočný dobytok, ošípané, teľatá, surové mäso a vnútornosti, vajcia vodnej hydiny,
čerstvé mlieko a výrobky z neho,
- sušené huby,
- kompóty, sirupy a ostatné konzervované výrobky z domácej produkcie
- tabak, tabakové výroky, alkohol a alkoholické nápoje, lieh ,
- zbrane, strelivá a výbušniny,
- omamné látky a lieky, jedy,
- rádioaktívne látky,
- tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
- chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy

-

automobily, motocykle ich súčiastky a príslušenstvo.
Článok 6.
Čas predaja

1. Čas predaja na trhovisku a trhových miestach na území obce Obyce sa určuje
nasledovne :
a) v letnom období – od 1. 4. do 31. 10.
- denne od 5.00 – 20.00 hod.
b) v zimnom období – od 1. 11. do 31. 3.
- denne od 7.00 – 17.00 hod.
2. Vo výnimočných prípadoch môže starosta obmedziť čas predaja, príp. aj
vylúčiť predaj výrobkov na určité obdobie.
Takéto obmedzenie môže byť vydané maximálne na dobu 7 dní.
Článok 7
Ceny výrobkov
1. Predávajúci predávajú výrobky za voľne dohodnuté ceny.
Predávajúci je povinný jednoznačne informovať spotrebiteľa o cene predávaných výrobkov
alebo poskytovaných služieb platnej v okamihu ponuky (zák. č. 18/1996 Z. z.).
2. Predávajúci je povinný viditeľne označiť výrobky cenovkami, druhom a akostnou
triedou.
V prípadoch, kde je cena regulovaná štátom, je nutné túto cenu dodržať.
Článok 8.
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovisku a trhových miestach je povinný :
označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov
dodržať tento trhový poriadok
používať elektronickú registračnú pokladnicu
udržiavať poriadok, hygienu a čistotu počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po ich ukončení
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenovkami
f) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu.
a)
b)
c)
d)

Článok 9.
Povinnosti správcu trhoviska

a)
b)
c)
d)
e)
f)

1. Správca trhoviska je povinný :
zaistiť dozor nad predajom
prideľovať predávajúcim miesto k predaju za stanovený poplatok
dozerať na dodržiavanie toho trhového poriadku
dbať, aby trhové stoly a stánky boli označené menom osoby zodpovednej za predaj
zabezpečovať čistenie trhoviska a trhových miest a podmienky predaja
správca trhoviska zodpovedá za vymedzenie plochy na parkovanie.

Článok 10.
Kontrola predaja výrobkov

-

-

1. Výrobky ponúkané na predaj musia byť bezchybné, musia mať predpísanú
alebo schválenú akosť, pokiaľ je záväzne stanovená alebo pokiaľ to vyplýva
z osobitných predpisov, príp. musia byť v akosti uvádzanej predávajúcim.
2. Predaj môžu kontrolovať najmä :
obec Obyce – starostka obce a ďalšie poverené osoby
príslušné orgány štátnej správy (inšpekcie a pod.)
3. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku
predávaného výrobku na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a kosti.
Kontrolný orgán je povinný vydať predávajúcemu potvrdenie o dobratí vzorky,
v ktorom sa uvedie množstvo vzorky a jej hodnota.
4. Na požiadanie kontrolného orgánu sa musí predávajúci preukázať najmä :
dokladom o oprávnení na podnikanie, povolením na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste a preukazom totožnosti
povolením na užívanie predajného zariadenia a dokladom o zaplatení vstupného na
príležitostných trhoch
zdravotným preukazom, dokladmi veterinárnych orgánov, príp. štátnej skúšobne, ak to
vyžaduje charakter predávaného tovaru
dokladom o nadobudnutí tovaru
potvrdením o zaplatení trhového poplatku
autorizovanou inšpekčnou knihou.
Článok 11.
Sankcie a pokuty
1. Za porušenie ustanovení tohto trhového poriadku sú kontrolné orgány
oprávnené ukladať pokuty a urobiť všetky účinné opatrenia na odstránenie
závadného a protiprávneho stavu.
2. Za priestupky menšieho rozsahu možno uložiť fyzickej osobe jednorázovú
blokovú pokutu do výšky 500 Sk.
3. Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku pri predaji podľa § 24 zák. SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a dopl. Možno uložiť
pokutu do výšky 10 000 Sk.
4. Právnickej osobe, ktorá neoprávnene vykonáva činnosť pri predaji výrobkov
možno uložiť pokutu do výšky 500 000 Sk.
V prípade opakovaných a hrubých porušení platnej právnej úpravy a tohto trhového
poriadku môže byť podnikateľovi odňaté živnostenské oprávnenie, príp. pozastavený
výkon podnikateľskej činnosti.
5. Za porušenie povinností uvedených v tomto nariadení môže uložiť starostka
pokutu právnickej osobe až do výšky 100 000 Sk.
6. Obec je oprávnená ukladať pokuty podľa § 24 ods. 1 zák. č. 634/1992 Zb.
o ochrane spotrebiteľa až do výšky 1 000 000 Sk, a to fyzickej aj právnickej
osobe (§7 pís. c/ zák. NR SR č. 274/1993 Z. z.).

Článok 12.
Trhové poplatky
1. Trhové poplatky sa stanovujú nasledovne :
a) poplatok za prenájom miesta na predaj na trhovisku pre poľnohospodárske prebytky
z vlastnej produkcie :
- za celoročný prenájom.....................................................................................25 Sk/deň
- za mesačný prenájom.......................................................................................50 Sk/deň
- za týždenný prenájom......................................................................................60 Sk/deň
- za denný prenájom.........................................................................................100 Sk/deň
b) poplatok za prenájom miesta na predaj na trhovisku pre ostatný tovar – vrátane predaja
Poľnohospodárskych produktov na živnostenské oprávnenie :
- za celoročný prenájom.....................................................................................25 Sk/deň
- za mesačný prenájom.......................................................................................50 Sk/deň
- za týždenný prenájom......................................................................................60 Sk/deň
- za denný prenájom.........................................................................................100 Sk/deň
c) poplatok na dočasné umiestnenie stavby na trhovisku sa stanovuje............5 Sk/m2/deň
2. Poplatky sa platia pred zaujatím miesta na predaj, a to v kancelárii Obecného úradu
Obyce.
3. Doklad o zaplatení poplatku je predávajúci povinný uschovať po celú dobu predaja
a na požiadanie ho predložiť kontrolným orgánom.
4. Doklad o zaplatení je neprenosný na inú osobu a platí len na obdobie, na ktoré bol
vydaný.
Článok 13.
Spoločné a záverečné ustanovenia
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. Pre výkon činnosti v oblasti podnikateľskej a zárobkovej činnosti na trhoviskách
a trhových miestach sa použije primerane „Všeobecne záväzné nariadenie obce
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
obce Obyce.“
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Obyciach č. 6/1999 zo dňa 7. 5. 1999
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 24. 5. 1999

V Obyciach, dňa 6. 5. 1999

Helena Filipčíková v. r.
starostka obce

