VZN obce Jatov č. 4 /2007, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre
príležitostný trh v obci Jatov

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 sa obecné zastupiteľstvo uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení
§1
Úvodné ustanovenie
Tento trhový poriadok je spracovaný a platí pre príležitosný trh v obci Jatov na
nasledovných trhových miestach:
a) Verejné priestranstvo pri kultúrnom dome v Jatove
b) Verejné priestranstvo pri pivárni West
c) Verejné priestranstvo pred obchodom Oáza
§2
Trhový poriadok
Trhový poriadok je prílohou tohto nariadenia a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
§3
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť Trhový poriadok pre trhovisko na
verejnom priestranstve pred kultúrnym domom.
2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Jatove dňa
25.10.2007
uznesením č. 2007/8
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce .
1.

Vyvesené : 26.10.2007

Trhový poriadok, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na príležitostných trhoch na verejných priestranstvách obce Jatov:
d) Verejné priestranstvo pri kultúrnom dome v Jatove
e) Verejné priestranstvo pri pivárni West
f) Verejné priestranstvo pred obchodom Oáza
I.
1. Všetky trhové miesta sú označené spoločným názvom „ Príležitostný trh „
Správu trhových miest zabezpečuje obecný úrad v Jatove. (ďalej správca).
2. Trhové obdobie:
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
c) Vianočné trhy – v období od 15. do 25. decembra
Predajný a prevádzkový čas : od 8.00 do 20.00 hod.
II.
1. Na trhových miestach môžu predávať a poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie,
b) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
2. Predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhových miestach je povolené len
osobám ktoré:
a) majú prenajaté trhové miesto, zaplatený denný poplatok alebo uhradené nájomné
v zmysle nájomnej zmluvy
b) majú povolenie obce Jatov na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste.
III.
Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť predajné miesto svojím menom a priezviskom, názvom a adresou firmy,
b) dodržiavať trhový poriadok,
c) používať registračné pokladnice, okrem predajcov predávajúcich vlastné použité
výrobky,
d) udržiavať predajné miesto 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 osobitných predpisov s výnimkou osôb
predávajúcich vlastné použité výrobky.
g) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia.

h) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť zástupcovi správcu tržnice, ako aj
zástupcovi orgánu trhového dozoru
i) doklad o oprávnení na podnikanie - okrem fyzických osôb predávajúcich rastlinné a
živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné
plodiny a občanov predávajúcich vlastné použité výrobky v primeranom
množstve medzi sebou
j) povolenie na predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti
k) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
l) doklad o nadobudnutí tovaru: doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve a rastlinných a
živočíšnych produktov z vlastnej produkcie
m) autorizovanú inšpekčnú knihu, okrem osôb predávajúcich vlastné použité výrobky.
IV.
Na jednotlivých trhových miestach uvedených je povolené predávať nasledovné výrobky:
a) balené potravinárske výrobky,
b) spotrebné výrobky (textil, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, spotrebná
elektronika, papierenské výrobky, drobný tovar, kozmetika, drogériový tovar,
športové potreby a hračky),
c) knihy, denná a periodická tlač,
d) drobné umelecké predmety,
e) drobné remeselné výrobky,
f) balená zmrzlina,
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
V.
Na všetkých trhových miestach sa zakazuje predávať:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť, náboženské a národnostné cítenie,
tabak a tabakové výrobky,
lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
lieky, jedy, omamné a psychotropné látky
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
živé zvieratá,
surové kravské, ovčie a kozie mlieko, ani mliečne výrobky z tepelne neošetreného
kravského, ovčieho a kozieho mlieka, ak nie sú osobitne povolené,
k) vajcia vodnej hydiny,
VI.
Správca trhoviska a tržnice je povinný zabezpečiť najmä:
a) dodržiavanie trhového poriadku
b) čistotu trhoviska podľa platných hygienických predpisov

c)
d)
e)
f)
g)
h)

pravidelný odvoz smetí a odpadu
pravidelnú dezinfekciu trhoviska
funkčné sociálne priestory
prístup k pitnej vode
nevyhnutné technické vybavenie trhových miest
vyznačené prístupové cesty na zabezpečenie
a prejazdnosť počas doby zásobovania

bezproblémového

zásobovania

VII.
Správca trhových miest zabezpečuje kontrolu u predávajúceho v týchto oblastiach:
a) oprávnenie na podnikanie a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
doklad o nadobudnutí predávaného tovaru,
b) používanie elektronickej registračnej pokladnice, okrem
fyzických osôb
predávajúcich rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a občanov predávajúcich vlastné
použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
c) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich ukončení,
d) dodržiavanie trhového poriadku,
e) primeranosť predaja vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou,
f) zdravotný preukaz a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
epidemologicky závažných činností osôb, ktoré predávajú potraviny,
g) označenie tovaru cenovkami.
Správca je povinný poskytovať oprávneným osobám a orgánom dozoru požadované
informácie a dokumentáciu o prenájme trhových miest a napomáhať kontrolným orgánom pri
výkone ich činnosti.
Správca je ďalej povinný vykonávať dozor nad predajom, sledovať dodržiavanie
hygienických, veterinárnych, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov zo strany
predávajúcich.
Správca zabezpečuje zodpovedajúcu technickú a architektonickú úroveň predajných
zariadení, kultúrnosť predaja a využívanie voľných plôch pri trhových miestach na predaj,
resp. skladovanie tovaru.
VIII.
Predaj na trhovom mieste riadi obec Jatov svojimi normatívnymi právnymi
aktami. Povolenia a informácie sa vydávajú na obecnom úrade.
Orgány dozoru môžu ukladať sankcie za porušovanie všeobecne platných predpisov
v zmysle § 12 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
Orgány trhového dozoru sú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Obec Jatov a ňou poverené resp. splnomocnené osoby.

