VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.: 7/2009 zo dňa
14.Dovembra 2008

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Obecné zastupiteľstvo obce Breziny sa v súlade s úst. § 6 ods. l a úst. § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení (ďalej len „nariadenie"):
Článok I.
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach obce Breziny, úlohou obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti
fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach .
Článok II.
Základné
pojmy
1.

2.

3.

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie :
a) trhovým miestom ambulantný predaj a príležitostný trh
b) ambulantný predajom v stánkoch s dočasným stanovisko , predaj na prenosných
zariadeniach(predajný stôl, pult, stojan, ložná plocha vozidla a pod.), predaj v pojazdnej predajni a
sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. Za stánok s dočasným
stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého
zariadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.
c) Príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky sezóne a výročné trhy a predaj vlastných
použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom
množstve občanmi medzi sebou
Za trhové miesto sa pre účely tohto nariadenia považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý
nie je prevádzkarňou, ale fyzický osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na
ambulantný predaj.
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať väetkýtn platným
zákonným ustanoveniam
Článok III.
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb

1.

2.
3.

Povolenie na zriadenie trhového miesta s výnimkou prenosných predajných zariadení a pojazdných
predajní, a
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovo mieste vydáva obec.
Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku, verejného záujmu,
účelnosti, bezpečnosti a kultúrnosti predaja výrobkov a podobných akcií vo verejnom záujme.
V obci Breziny sa týmto nariadením upravuje predaj výrobkov
nasledovne :
AMBULANTNÝ PREDAJ :
Pondelok - Nedeľa: 8.00 hod. -16.00 hod.
na autobusových zástavkách v Domých a Horných Brezinách
PRÍLEŽITOSTNÝ TRH :
Pondelok - Nedeľa: 8.00 hod. - 20.00. hod.
na futbalovom ihrisku v Dolných Brezinách

Článok IV.
Správa príležitostného trhu a ambulantného
predaja
1.
2.

Správu príležitostného trhu v priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve obce, vykonáva obec.
Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec. Ak je trhovým miestom priestranstvo
alebo nebytový priestor podľa či. 2 ods.2, za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.

Článok V.
Práva a povinnosti príležitostného trhu a ambulantného predaja
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Pre príležitostný trh je správca trhoviska, pokiaľ ním nie je obec, povinný vypracovať trhový poriadok,
ktorý obce po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením. Trhový priadok je správca
trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste :
Trhový poriadok musí obsahovať :
a) určenie priestranstva príležitostného trhu
b) označenie príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
c) podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať
d) údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom Čase
e) pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení
f) spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu alebo cenník
vstupného na príležitostných trhoch
g) pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po
skončení prevádzky
Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri
predaji výrobkov a poskytovaných služieb
Správca trhoviska kontroluje predávajúceho
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach
b) doklad o nadobudnutí tovaru
c) použitie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb aj po
ich skončení dodržiavanie trhového poriadku
e) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebiteľských výrobkov (ďalej len vlastné použité výrobky) občanmi medzi sebou na
príležitostných trhoch, primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi
správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov
Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje
odborníka na kontrolu predaja húb .
Oprávnenie na podnikanie / ods. 2 písm. a/ a doklad o nadobudnutí tovaru /ods. ľ pístn. b./ sa
nevyžaduje, ak
ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v priamom množstve.
Článok VI.
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) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
f) jedy, omamné látky a psychotropné látky

g) lieky
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i) chránené živočíšne druhy a nebezpečné živočíchy
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia, organizované zväzmi a združeniami chovateľov
Článok VII.
Obmedzenie predaja výrobkov
1.
2.

3.

Formou ambulantného predaja sa v obci môžu predávať tieto potravinárske výrobky : práškový
a kryštálový cukor v spotrebiteľskom balení, rastlinné oleje, ovocné sirupy, ovocie a zelenina.
Spotrebné výrobky najmä : textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové
potreby a hračky sa môžu predávať ten v prevádzkarniach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na
trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou je prevádzkovateľa.
Obmedzenia podľa odseku 2 sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou
predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh, ktoré musia byť písomne minimálne 10 dní vopred
oznámení na

Obecnom úrade, pričom ich organizátor je zodpovedný za dodržiavanie všetkých platných
zákonných ustanovení.
Článok VIII.
Druhy poskytovaných služieb
Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby
a)
b)
c)
d)
e)

pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
oprava dáždnikov
oprava a Čistenie obuvi
kľúčové služby
Článok IX.
Ambulantný predaj v obci

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Í)
2.

V obci sa ambulantne môžu predávať :
knihy, denná a periodická tlač
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu namieste
balená a nebalená zmrzlina
ovocie a zelenina
kvetiny
žreby okamžité lotérie a žrebovanie vecných lotérií
obilie a kukurica
hydina s veterinárnym osvedčením
Ambulantný predaj pri cestách mimo obce povoľuje správca trhoviska.

Článok X.
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
Na trhových miestach môžu na základe povolenia predávať výrobky a poskytovať služby :
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa §2 ods.2 Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a predpisov a zákona 455/91 Zb. v znení neskorších
predpisov
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny podľa zákona č. 105/1990 zb. v znení neskorších
predpisov a § 2 ods.3 zákona 634/92 Zb. v znení neskorších predpisov
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou

Článok XI.
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.

a)

b)

označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov (§30 ods. 1-5 zák. č. 455/91 Zb.
v znení neskorších predpisov a § 14 zák. č. 634/92 Zb. v znení neskorších predpisov).
Dodržiavať trhový poriadok
Používať elektronickú registračnú podľa osobitných predpisov
Udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať
predajné miesto čisté a upratané
Zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
Viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov s výnimkou osôb uvedených v C1.2
ods. I písm. b/a c/
Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhových miest aj s ambulantným
predajom a orgánu dozoru - Slovenskej obchodnej inšpekcii, Obvodnému úradu Zvolen, Obecnému
úradu Breziny (ďalej len orgánom dozoru) predložiť :
doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovaných služieb na trhovom
mieste
a preukaz totožnosti
povolenie na užívanie predajnej plochy alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostí trh

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného
tovaru a poskytovaných služieb
d) pri predaji húb doklad o ich znalosti
e) doklad o nadobudnutí tovaru - doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi
občanmi v primeranom množstve
f) autorizovanú inšpekčnú knihu (ods. l písm. f)

Článok XII.
Orgány dozoru a sankcie
1.

Dozor nad dodržiavaním toto nariadenia vykonávajú :
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Obvodný úrad Zvolen
c) Obec Breziny
(ďalej len orgány dozoru)
2. Orgán dozoru môže uložiť pokutu :
a) od l 659,69 € do 16 596,956 (50 000,-Sk do 500 000,-Sk) fyzickej osobe alebo právnickej osobe,
ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia
b) od ! 659,696 do 16 596,956 (5 000,-Sk do 500 000,-Sk) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá
predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia obce 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 prevádzkarniach tržníc , v stánkoch s trvalým
stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom,
mimo takto určených miest.
3. Pokuty uložené Slovenskou obchodnou inšpekciou a Obvodný úradom vo Zvolen sú príjmom Štátneho
rozpočtu. Pokuty uložené obcou sú príjmom obce.
4. Ak je obec správcom trhových miest, príslušnými orgánmi na uloženie pokuty podľa odseku 2 sú orgány
dozoru uvedení v odseku l písm. a/ a b/.
5. Orgán 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
6. Pokutu možno uložiť do l roka odo dňa, keď orgány dozoru zistil porušenie povinností, najskôr však do troch
dní odo dňa keď k porušeniu povinností došlo
7. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa osobitných predpisov.
8. Oprávnenie dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov, nie sú
týmto dotknuté.
Článok XIII. Záverečné ustanovenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Brezinách dňa
14.novembra2008, Uzn. č. 14_B7_OZ/2008

2.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť l januára 2009.

V Brezinách 14.novembra 2008

Igor KLEIN
starosta/obce

