VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č.: 1 /2011
O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach obce Kolárovice

Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov, ustanovenia § 3 ods. 3 zákona
č. 178/1998 Z.z. v znení zmien a doplnkov a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení zmien a doplnkov, vydáva pre obec Kolárovice toto všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým sa určujú trhové miesta, podmienky pre predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach.
I.
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov, poskytovanie
služieb na trhových miestach, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest,
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach a oprávnenia dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.
II.
Základné pojmy
1./ Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
a/ trhovým miestom – ambulantný predaj
b/ 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.
2./ Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných
predpisov.

III.
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.
2./ Pri zriaďovaní trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný
záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb.
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Trhové miesta na území obce
Na území obce sú zriadené nasledovné trhové miesta:
1./ Priestory pre ambulantný predaj:
a/ most na Hornom konci obce – verejné priestranstvo
b/ pri sv. Anne – verejné priestranstvo
c/ pri obecnom úrade – verejné priestranstvo
d/ pri bytovkách – verejné priestranstvo
e/ na Čiakove pri kultúrnom dome – verejné priestranstvo
2./ Priestory pre poskytovanie služieb:
a/ dvor pri bývalej škole.
3./ Uvedené verejné priestranstvá budú označené nápisom „Trhové miesto“.
4./ Na trhových miestach uvedených pod 1:/ a – e/ je možné uskutočňovať predaj za
použitia predajných stojanov, predajných pultov, predajných košov, alebo vhodne
upraveným motorovým vozidlom.
5./ Správcom uvedených trhových miest je obec.
V.
Práva a povinnosti správcu trhového miesta
1./ Správca trhoviska určuje predajný a prevádzkový čas na trhoviskách:
pondelok až piatok v čase od: 07,00 hod do 15,00 hod.
2./ Na trhových miestach sa môžu predávať nasledovné výrobky:
a/ ovocie, zelenina, obilniny, kvety, textilné a odevné výrobky, obuv, drogériový tovar,
domáce potreby, knihy, drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
b/ balené potraviny – cukrovinky, keksy, balené pekárenské výrobky a pod.,
c/ balená zmrzlina, balené mäso, mäsové výrobky, konzervy, hydina, syry a syrové
výrobky, údené a konzervované ryby.
3./ Dozor nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec.

VI.
Zákaz predaja niektorých výrobkov
1./ 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,
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g/ lieky,
h/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i/ chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j/ živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb.

VII.
Druhy poskytovaných služieb
Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
b/ oprava dáždnikov,
c/ oprava a čistenie obuvi,
d/ čistenie peria

VIII.
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
1./ 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.

IX.
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1./ Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a/ označiť svoje predajné zariadenie,
b/ dodržiavať trhový poriadok trhového miesta,
c/ používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitného predpisu,
d/ udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e/ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f/ viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitného predpisu s výnimkou osôb
uvedených v čl. VIII. ods. 1 písm. b/,
g/ vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia.
h/ aspoň 90 minút pred začatím predaja potravín nahlásiť na obecný úrad obce hodinu a
miesto začatia predaja, aby obec mohla splniť svoju oznamovaciu povinnosť.
2./ Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta a
orgánom dozoru:
a/ doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
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charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
c/ doklad o nadobudnutí tovaru,
d/ autorizovanú inšpekčnú knihu,
e) zahraničná osoba osvedčenie o registrácii pre daň vydanú DÚ Bratislava 1.
3./ Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj
rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti..

X.
Orgány dozoru a sankcie
1./ Dozor nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva starosta obce,
ako i starostom obce poverení pracovníci. Dodržiavanie právnych predpisov, upravujúcich
podmienky za akých sa na trhovom mieste môže realizovať predaj, dodržiavajú subjekty,
ktorým to vyplýva z právnych predpisov.
2./ Obec môže uložiť pokutu:
a/ do 16 596,50 € fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez
povolenia,
b/ do 16 596,50 € fyzickej alebo právnickej osobe, 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.
3./ Obec môže zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej
alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenie predáva výrobky alebo poskytuje služby
na trhovom mieste.
4./ Pokuty uložené obcou sú príjmom obce.
5./ Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď obec zistila porušenie povinností,
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.
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XI.
Záverečné ustanovenia
1./ Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce na
IV. zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2011.
2./ Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňa 01.01.2012.

V Kolároviciach, 13.12.2011

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce
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