Všeobecne záväzné nariadenie obce J a t o v
č. 3 /2007
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v katastrálnom území obce J a t o v.

Podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v znení neskorších predpisov a doplnkov a § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

§1

Predmet nariadenia
Toto všeobecné záväzné nariadenie /ďalej VZN/ upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce J a t o v .

§2

Základné pojmy
l/ Trhovými miestami sa rozumie trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné
priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.
a) Trhoviskom je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovanie služieb.
b) Tržnicou sa rozumie kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb v prevádzkarniach a na prenosných predajniach zariadeniach.
c) Príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých
textilných odevov, športových a iných spotrebných výrobkov a primeranom množstve občanmi
medzi sebou.
d) Ambulantným predajom je 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 prenosné predajné zariadenia sa nepovažuje
predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.
e) Stánok s trvalým stanovišťom je uzatvárateľný stánok, napojený na inžinierske siete a bez aspoň
čiastočného rozobratia nie je premiestniteľný, pritom však nie je stálou prevádzkou.
f) Prenosným predajným zariadením sú stoly, pulty, stojany, predajný vozík alebo ľahko
rozoberateľný polootvorený stánok.
2/ Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý
nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajíma
na ambulantný predaj.

§3

Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
Pred zriadením trhového miesta /trhoviska , tržnice a príležitostných trhov/ v obci je zriaďovateľ
trhoviska povinný požiadať o povolenie na jeho zriadenie obec Jatov, určiť správcu trhového miesta
a vypracovať trhový poriadok. Trhový poriadok sa vydá formou nariadenia obce po jeho schválení
OZ. Trhový poriadok musí byť v súlade so zákonom a týmto VZN.
2. Povolenie na zriadenie trhového miesta – ambulantný predaj sa nevyžaduje, predávať je však
povolené iba na určených trhových miestach.
3. Povolenie na predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva obec Jatov.
4. Obec Jatov je každoročne organizátorom a správcom týchto príležitostných trhov:
a) Veľkonočné trhy - v období 7 dní pred začiatkom Veľkonočných sviatkov až do ich ukončenia
b) Jatovské trhy – v období od 15. do 31. októbra
1.

c) Vianočné trhy – v období od 15. do 25. decembra
Okrem pravidelných príležitostných trhov sa môže organizovať aj príležitostný trh pri rôznych
slávnostných, kultúrnych, športových alebo iných príležitostiach . Presný termín a ostatné
náležitosti určuje organizátor podujatia.
Trhové dni pri pravidelných príležitostných trhoch sú : piatok, sobota a nedeľa. Trh pri podujatiach
je jednodňový alebo viacdňový podľa doby trvania podujatia.
Predajný a prevádzkový čas pre predávajúcich sa v trhové dni začína najskôr o 7.00 hod. a končí
najneskôr o 20.00 hod.
6. Verejné priestranstvo, ako miesto ambulantného predaja je :
- verejné priestranstvo pred kultúrnym domom Jatov
- verejné priestranstvo pred obchodom Oáza
- verejné priestranstvo na križovatke v Kendereši
Na trhových miestach s ambulantným predajom sú trhové dni utorok a štvrtok
Predajný a prevádzkový čas pre predávajúcich sa v trhové dni začína najskôr o 7.00 hod a končí
najneskôr o 20.00 hod.

5.

Ambulantný predaj pri cestách mimo obce je zakázaný.

§4

Podmienky predaja
1. Predávať trhovým spôsobom smú :
a) právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona o živnostenskom
podnikaní alebo iných osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné alebo živočíšne produkty z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti s potvrdením príslušného obecného príp.
mestského úradu, k predaju
svojich prebytkov a tiež zberatelia lesných plodov,
c) fyzické osoby predávajúci vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné
výrobky
v primeranom množstve medzi sebou,
d) výrobcovia a autori ľudových a drobných umeleckých predmetov v súlade
s autorským
zákonom.
2. Predávať podľa §10 ods. 1. písm. b) a c) Zákona č. 178/98 Z.z. môžu za rovnakých podmienok i
občania iných členských štátov Európskej únie /ďalej len zahraničná osoba/.
3. Každý predávajúci je povinný žiadať vopred povolenie na predaj na obecnom úrade v Jatove,
s uvedením presnej kontaktnej adresy najneskôr v deň pred začatím predaja. Pri opakovanom predaji
predávajúci dohodne s príslušným zamestnancom úradu vhodný spôsob oznamovania alebo
povoľovania predaja.
4. Pred začatím predaja sa musí predávajúci dohodnúť s vlastníkom trhového miesta o podmienkach
jeho užívania. Ak sa jedná o trhové miesto na verejnom priestranstve, súhlas dáva a poplatok vyberá
Obecný úrad v Jatove podľa osobitného nariadenia

§5

Sortiment výrobkov predávaných na trhových miestach
1. Na predaj možno ponúkať tovar :
a) knihy, denná a periodická tlač,
b) žreby okamžitej lotérie a žrebovacie vecné lotérie,
c) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
e) balená a nebalená zmrzlina,
f) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na výživu ľudí, ako napr. kvety, priesady,
ozdobné kry, semená a pod.,
g) sezónne, ozdobné a úžitkové predmety /napr. Vianočným a Veľkonočným sviatkom a pod./,
h) ovocie a zelenina.

2. Predávať možno aj tovar, ak pri jeho predaji sú splnené podmienky stanovené zákonom alebo inými
predpismi :
a) huby, ak predávajúci je držiteľom osvedčenia o znalosti húb,
b) med – zdravotne nezávadný, ak je plnený do hygienicky vyhovujúcich obalov
s
označením výrobcu, druhu, dátumu plnenia a použiteľnosti a pochádza od výrobcu s príslušným
osvedčením orgánu potravinového dozoru,
c) vianočné stromčeky, chvoje, šišky a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad o
spôsobe ich nadobudnutia,
d) pivo, víno a nealkoholické nápoje sa môžu predávať len na priamu konzumáciu na
mieste
pri stánkoch rýchleho občerstvenia a za dodržania platných predpisov,
e) živé trhové konzumné ryby.
3. V stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom možno predávať :
a) textilné a odevné výrobky, textilnú galantériu,
b) obuv, výrobky z kože, koženú galantériu,
c) domáce potreby, drobný tovar, papierenské výrobky,
d) elektrotechnické výrobky, spotrebnú elektrotechniku,
e) športové potreby, hračky, drogériový tovar a kozmetiku,
f) ostatné potravinárske výrobky - predávať sa môžu iba hygienicky nezávadné výrobky pri
dodržaní platných predpisov,
g) označené slepačie konzumné vajcia, ak pochádzajú od výrobcu s osvedčením
veterinárnej
správy na produkciu,
4. Predaj živých zvierat a hydiny môžu vykonávať iba zväzy a združenia drobnochovateľov na
propagačných predajných výstavách. Ak sa takáto výstava usporiada pri príležitostnom trhu, musí
byť zreteľne označená a oddelená od ostatných predajných miest.
5. Na trhovom mieste je dovolené poskytovať nasledovné služby :
a) pohostinské a reštauračné služby,
b) rýchle občerstvenie a stravovanie,
c) brúsenie nožov, nožníc a pracovných nástrojov,
d) kľúčová služba a opravy dáždnikov,
e) oprava a čistenie obuvi,
f) čistenie peria.

§6
Obmedzenie predaja výrobkov na trhových miestach
Na trhových miestach je zakázaný predaj nasledovných druhov tovarov :
a) surové mlieko a mliečne výrobky z tepelne neošetreného mlieka,
b) vajcia vodnej hydiny,
c) mäso jatočných a drobných zvierat,
d) všetky potraviny živočíšneho pôvodu pochádzajúce od osôb bez osvedčenia o spôsobilosti,
e) tabak a tabakové výrobky,
f) zbrane, strelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny a aj výrobky, ktoré možno požiť ako zbraň,
g) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
h) lieh, lieky, jedy, omamné psychotropné, rádioaktívne a iné špecifické výrobky, ktorých predaj je
viazaný na osobitné povolenie,
i) liehoviny, destiláty a všetky druhy spotrebiteľsky balených nápojov s obsahom alkoholu nad 10
objemových %,
j) autá, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
k) všetky druhy živých zvierat a živých živočíchov okrem trhových konzumných rýb,
l) tovar neoverenej kvality, neznámeho a nepreukázaného pôvodu.

§7

Povinnosti predávajúceho

l.

Predávajúci je povinný :
a) predávať iba na mieste určenom alebo dojednanom,
b) tovar viditeľne označiť cenovkami alebo mať vyvesený cenník tovaru a ceny správne účtovať,
c) uvádzať o tovare len pravdivé údaje a riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach
predávaných výrobkov a spôsobe použitia,
d) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť kupujúcemu overenie
týchto údajov,
e) vylúčiť z predaja požívatiny zdravotne závadné, čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené,
f) dodržiavať zákon o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, predpisy
o ochrane spotrebiteľa, podnikaní, hygienické predpisy toto VZN, ako aj ostatné predpisy
súvisiace s predajom.
g) označiť predajné miesto alebo predajný stôl menom a adresou osoby zodpovedajúcej za predaj
tovaru,
h) umožniť dozorným orgánom vykonanie kontroly podmienok predaja a podriadiť sa rozhodnutiu
dozorného orgánu,
i) udržiavať predajné miesto v čistote a poriadku, po skončení predaj miesto vyčistiť,
j) mať so sebou potrebné doklady a na požiadanie dozorného orgánu predložiť :
- preukaz totožnosti /OP/,
- živnostenský list alebo doklad oprávňujúci podnikanie,
- povolenie na predaj z OÚ,
- povolenie na užívanie predajnej plochy a doklad o zaplatení poplatkov s tým
súvisiacich,
- pri predaji žrebov poverenie organizátora lotérie na predaj,
- zdravotný preukaz a posudok príslušného úradu verejného zdravotníctva, ak to
vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
- doklad o nadobudnutí tovaru, s výnimkou ak ide o predaj vlastných výrobkov,
k) predávajúci na trhovom mieste sú povinní dodržiavať okrem tohto VZN aj trhový poriadok
trhového miesta.

§8

Dozor a sankcie
Obec Jatov je podľa zákona orgánom dozoru. Výkonom dozoru je poverený hlavný kontrolór
a poverení zamestnanci obecného úradu.
2. Porušenie tohto VZN sa kvalifikuje ako priestupok v zmysle zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Porušenie nariadenia možno postihnúť aj v zmysle ustanovení zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov pokutou do výšky 200.000,-Sk fyzickej alebo právnickej
osobe oprávnenej na podnikanie.
4. Porušenie zákona o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach môže obec
sankcionovať fyzickú alebo právnickú osobu pokutou v súlade so zákonom až do výšky 500.000,-Sk.
1.

§9

Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie obce Jatov č.
2/2001 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a trhový .
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Jatove dňa 25.10.2007 uznesením č. 2007/8
Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce .

Vyvesené dňa: 26.10.2007

