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Obec Podhájska v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov pre uplatnenie zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

vydáva

všeobecne záväzné nariadenie
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

§1
Základné ustanovenia
1. Toto VZN sa vzťahuje na všetky prípady predaja výrobkov a poskytovania služieb /ďalej
aj predaj/ podľa zákona č., 178/1998 Z. z. o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach /v ďalšom len zákon/ na území obce Podhájska.
2. Ustanovenia tohto VZN sú záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby a občanov, ktorí
realizujú tento predaj na území obce.
3. Pre účely tohto VZN sa za predaj trhovým spôsobom považuje každý predaj, ktorý sa
vykonáva mimo stálych prevádzkarní, t. j. predaj na trhoviskách a verejných
priestranstvách.
§2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie :
a) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, na prenosných
predajných zariadeniach, v pojazdnej predajni na verejných priestranstvách,
b) stánok s dočasným stanovišťom - stánok, ktorý nemá pevné spojenie so zemou, nie je
napojený pevnými prívodmi na inžinierske siete a je ľahko premiestniteľný,

§3
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) výrobcovia a autori ľudových a drobných umeleckých predmetov v súlade
s autorským zákonom.
2. Predávať podľa ods. 1. písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania iných
členských štátov Európskej únie /ďalej len zahraničná osoba/.
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3. Nesmú predávať :
a) osoby mladšie ako 18 rokov
b) osoby, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v ods. 1,
4. Každý predávajúci je povinný žiadať vopred povolenie na predaj na obecnom úrade. Pri
opakovanom predaji predávajúci dohodne s príslušným zamestnancom obecnom úradu
vhodný spôsob oznamovania alebo povoľovania predaja.
5. Predávať sa môže iba na zriadených a povolených trhových miestach. Povolenie na
zriadenie trhového miesta vydáva obecný úrad v Podhájskej. Zriadenie trhového miesta
sa nevyžaduje pri ambulantnom predaji z prenosných predajných zariadení a pojazdných
predajní.
6. 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 Podhájskej podľa osobitného nariadenia.
§4
Sortiment výrobkov predávaných na trhových miestach
1. Na predaj možno ponúkať tovar :
a) knihy, denná a periodická tlač,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na výživu ľudí, ako napr. kvety,
priesady, ozdobné kry, semená a pod.,
d) sezónne, ozdobné a úžitkové predmety /napr. Vianočným a Veľkonočným sviatkom
a pod./,
e) ovocie a zelenina,
f) textilné a odevné výrobky, textilnú galantériu,
g) obuv, výrobky z kože, koženú galantériu.

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) predaj mäsa a mäsových výrobkov v ambulantných pojazdných predajniach, ktoré
spĺňajú všetky hygienické predpisy,
e) živé trhové konzumné ryby.
3. Na trhovom mieste je dovolené poskytovať nasledovné služby :
a) brúsenie nožov, nožníc a pracovných nástrojov,
b) kľúčová služba a opravy dáždnikov,
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c) oprava a čistenie obuvi,
d) čistenie peria.
§5
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) všetky potraviny živočíšneho pôvodu pochádzajúce od osôb bez osvedčenia o
spôsobilosti,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) zbrane, strelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny a aj výrobky, ktoré možno požiť
ako zbraň,
f) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
g) lieh, lieky, jedy, omamné psychotropné, rádioaktívne a iné špecifické výrobky,
ktorých predaj je viazaný na osobitné povolenie,
h) liehoviny, destiláty a všetky druhy spotrebiteľsky balených nápojov s obsahom
alkoholu nad 10 objemových %,
i) autá, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
j) všetky druhy živých zvierat a živých živočíchov okrem trhových konzumných rýb,
k) tovar neoverenej kvality, neznámeho a nepreukázaného pôvodu.
§6
Miesta predaja
1. Verejnými priestranstvami, ako miestami ambulantného predaja sú :
a) pred železničnou stanicou,
b) priestranstvo pred železničným prechodom na Kláštornej ulici v časti Belek
b) parkovisko pri letnom kine zo strany Hlbokej ulice v časti Svätuša
Ambulantný predaj pri cestách a mimo uvedených verejných priestranstiev je zakázaný.
2. Sezónne trhovisko počas letnej turistickej sezóny je na parkovisku pred vchodom na
termálne kúpalisko .
3. Sezónne trhovisko počas zimnej turistickej sezóny je na zimnom parkovisku v areály
termálneho kúpaliska.

§7
Povinnosti predávajúceho
l. Predávajúci je povinný :
a) predávať iba na mieste určenom,
b) tovar viditeľne označiť cenovkami alebo mať vyvesený cenník tovaru a ceny správne
účtovať,
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c) 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.
d) označiť predajné miesto alebo predajný stôl menom a adresou osoby zodpovedajúcej
za predaj tovaru,
e) umožniť dozorným orgánom vykonanie kontroly podmienok predaja a podriadiť sa
rozhodnutiu dozorného orgánu,
f) udržiavať predajné miesto v čistote a poriadku, po skončení predaj miesto vyčistiť,
g) mať so sebou potrebné doklady a na požiadanie dozorného orgánu predložiť :
- preukaz totožnosti /OP/,
- živnostenský list alebo doklad oprávňujúci podnikanie,
- povolenie na predaj z obecného úradu v Podhájskej,
- povolenie na užívanie predajnej plochy a doklad o zaplatení poplatkov s tým
súvisiacich,
- 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.

§8
Trhové dni, predajná a prevádzková doba

1. Trhovými dňami na miestach v súlade s § 6 bod 1 sú :
počas celého roka sú v utorok a štvrtok
predajná doba je od 8.00 hod do 16.00 hod.
presný čas predaja a miesto daného predajcu je vyhlásený obecným rozhlasom.

2. Trhové dni v letnej sezóne v súlade s § 6 bod 2 sú :
v mesiacoch od l. mája do 30. októbra každý deň okrem pondelka
predajná doba je od 8.00 hod do 20.00 hod.

3. Trhové dni v zimnej sezóne v súlade s § 6 bod 3 sú :
v mesiacoch od 15. novembra do 15. apríla každý deň okrem pondelka
predajná doba je od 9.00 hod do 16.00 hod.
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§9
Zriadenie trhového miesta
1. Pred zriadením trhoviska pre letnú a zimnú turistickú sezónu je zriaďovateľ povinný
požiadať povolenie na jeho zriadenie od obecného úradu určiť správcu trhového miesta
a vypracovať trhový poriadok. Trhový poriadok musí byť v súlade so zákonom a týmto
VZN.
2. Predávajúci na trhovom mieste sú povinní dodržiavať okrem tohto VZN aj trhový
poriadok trhového miesta.
3. Prideľovanie trhových stolov resp. miest na trhoviskách podľa § 7 odst. 2 a 3 vykonáva
správca trhoviska.
§ 10
Práva a povinnosti správcu trhoviska

Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho najmä:
a) oprávnenie na podnikanie, okrem fyzických osôb, ktoré predávajú rastlinné alebo
živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti,
okrem fyzických osôb predávajúcich lesné plodiny ak predávajú na trhovisku viac ako
30. dní v kalendárnom roku
b) doklad o nadobudnutí tovaru
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitného predpisu
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich skončení
e) dodržiavanie trhového poriadku
f) povolenie na predaj výrobkov
g) preukaz totožnosti
h) platný zdravotný preukaz, ak osobitný právnych predpis ho vyžaduje
i) posudok príslušného orgánu, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru
j) doklad o zaplatení nájomného za predaj trhového miesta
k) vedenie autorizovanej inšpekčnej knihy v zmysle právnych predpisov
l) označenie tabuľkou svoje predajné miesto v zmysle zák. č. 455/91 Zb. (živnostenský
zákon) a zreteľne označiť predávané výrobky cenou.

§ 11
Osobitné ustanovenie
1. Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú aj na predaj v pojazdnej predajni. Pojazdná
predajňa musí zodpovedať technickým a hygienických predpisom.
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2. Predaj z ložných plôch áut je povolený iba vo výnimočných prípadoch /napr. zemiaky
alebo iné tovary vo väčších množstvách na predzásobenie a pod./, ak tomu nebránia
hygienické a iné predpisy.
3. Na predaj pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom sa ustanovenia tohto VZN
vzťahujú primerane. Umiestnenie predajného automatu vyžaduje predchádzajúci súhlas
mesta a ohlásenie živnostenskému úradu. Označovanie predajných automatov
a zdaňovanie sa riadi osobitným nariadením.

§ 11
Dozor a sankcie
1. Obec Podhájska je podľa zákona orgánom dozoru. Výkonom dozoru je poverený, hlavný
kontrolór a poverený zamestnanec 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
(6 638,78 Eur) fyzickej alebo právnickej osobe oprávnenej na podnikanie.
4. Porušenie zákona o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach môže
obec to sankcionovať fyzickú alebo právnickú osobu pokutou v súlade so zákonom až do
výšky 500.000,-Sk (16 596,95 Eur).
§ 12
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Podhájskej dňa 4. mája 2007
uznesením č. 28/III/2007.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 22. mája 2007

Ing. Vladimír Bakoš
starosta obce
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