Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemčiňany
č. 2/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Nemčiňany
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov, § 3 zák. NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach a o zmien a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 310/1999 Zb, ktorým sa
dopĺňa a mení zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ obce Nemčiňany
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto nariadenie v zmysle ustanovení § 3 zákona č.178/1998 Z.z. upravuje podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, najmä druh predávaných výrobkov a
poskytovania služieb, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov, trhové dni, predajný a
prevádzkový čas, ako aj ďalšie skutočnosti dôležité pre zabezpečenie predaja a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci Nemčiňany, povinnosti fyz. a právnických osôb pri predaji
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach ako aj oprávnenia orgánov dozoru pri
kontrole ich dodržiavania.
2. Trhovým miestom pre účely tohto nariadenia je trhovisko, tržnica, príležitostný trh a
ambulantný predaj, príp. priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou ale
fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom (správcom), ho prenajme na ambulantný
predaj,
a) trhovisko – je nekryté, alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovania služieb,
b) príležitostný trh – je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom
na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy, výpredajové akcie /burzy/občanmi
medzi sebou,
c) ambulantný predaj – je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj v pojazdnej predajni.
3. Povolenie na zriadenie trhového miesta s výnimkou prenosných predajných zariadení,
pojazdných predajní a povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
vydáva v zmysle ust. §3 ods.1 zákona č.178/1998 Z.z. obec Nemčiňany, v zastúpení starostom
obce.

§2
Trhové miesta
1. Trhovisko a ambulantný predaj:
Nemčiňany č. 128 /pred Obecným úradom/.
Správca: Obec Nemčiňany
Predajný a prevádzkový čas:
pondelok, utorok, streda, piatok, od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Ambulantný predaj: napr. knihy, denná a periodická tlač, drobné umelecké predmety, balená
zmrzlina, žreby okamžitých lotérií, kvety, okuliare....
V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok osobitného predpisu /§36
zákona č.455/1991 Zb. ,v znení neskorších predpisov/.
§3
Podmienky predaja
1. Oprávnenie na predaj:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné výrobky z vlastnej produkcie, alebo lesné plodiny. V
obidvoch prípadoch môžu predaj vykonávať len osoby staršie ako 18 rokov.
2. Povinnosti predávajúcich
Predávajúci na trhových miestach sú povinní:
a) predávajúci podľa ods. 1 písm. a) sú povinní preukázať sa správcovi trhového miesta platným
oprávnením na vykonávanie obchodnej činnosti, živnostenským oprávnením, prípadne zápisom
do obchodného registra
b) predávajúci podľa odst.1 písm. b) sú povinní preukázať sa správcovi trhového miesta
dokladom, ktorý potvrdzuje, že predávané výrobky nepochádzajú z inej, ako vlastnej
pestovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín
/povolenie na zber lesných plodín prípadne chránených rastlín/
3. Podmienky predaja
Na trhových miestach je povolené predávať:
a) poľnohospodárske výrobky a tovary v súlade s platnou úpravou a technickými a hygienickými
normami. Výrobky a tovar musia byť zdravotne nezávadné,
b) pri predaji základných potravinárskych výrobkov v zmysle hygienických predpisov, s ktorými
prichádza predávajúci priamo do styku, musí mať predávajúci platný zdravotný preukaz,
c) predávajúci je povinný používať pri predaji ciachované miery, váhy a závažia,
d) predávajúci je povinný prenajatý stôl označiť svojim menom, firemným názvom a s presnou
adresou,
e) tovar musí byť označený cenovkami, v prípade, že sa predáva tovar nižšie ako I. akostnej
triedy, je predávajúci povinný vyznačiť jeho akostnú triedu, predávajúci je povinný rešpektovať
platnú reguláciu cien,

f) predávajúci je povinný udržiavať predajné miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote a
poriadku a po ukončení predaja ho po sebe upratať,
g) predávať čerstvé vajíčka je možné len s potvrdením od príslušného veterinára,
h) osoby, ktoré predávajú huby, musia mať potvrdenie o preskúšaní svojich znalostí v tomto
odbore, resp. písomné potvrdenie od znalca na nezávadnosť tovaru,
i) predávajúci je pri predaji povinný mať pri sebe počas celej doby predaja doklady, ktoré
preukazujú spôsob nadobudnutia alebo pôvod predávaného tovaru a na základe požiadania tieto
predložiť kontrolným orgánom
4. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
- oprava dáždnikov
- oprava a čistenie obuvi
- kľúčové služby
- ďalšie služby, podľa zváženia správcu trhoviska
5. Na trhových miestach je zakázané 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 a psychotropné látky
g) lieky
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
ch) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné
podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov.
i)nekvalitný tovar /vymedzený v zmysle §3 písm.bzák.č.634/92Zb/ a tovar, pri ktorom
predávajúci nemôže preukázať spôsob nadobudnutia alebo jeho pôvod a tovar, ktorého predaj je v
rozpore s platnými zákonmi o spotrebnej dani
j) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
§4
Ambulantný predaj
1. V obci sa môžu ambulantne predávať
a) knihy, denná a periodická tlač
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
d) balená a nebalená zmrzlina
e) ovocie a zelenina
f) kvetiny
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
2. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného
predpisu (§36 zák.č.455/1991, zák.č.152/1995, §74 písm.c) a §79 až 82 výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 20.mája 1996 č.981/1996-100
(oznámenie č.195/1996 Z.z,)

3. Ambulantný predaj pri cestách mimo mesta sa zakazuje.
4. Predaj nápojov a pokrmov na priamu konzumáciu možno vykonávať len v prípade, že na
predaj má prevádzkovateľ súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej RÚVZ) v
Nitre a priestory, v ktorých bude vykonávaný predaj je vybavený tečúcou pitnou vodou s
možnosťou odkanalizovania
5. V prípade predaja balenej a nebalenej zmrzliny je potrebný súhlas RÚVZ v Nitre
6. V zmysle §13 Výnosu MP SR a MZ SR č.28167/2007-OL z 12.4.2006 musia byť tržnice a
trhoviská vybavené:
– vyčlenenými WC pre predávajúcich s tečúcou pitnou studenou a teplou vodou
– vyhradeným priestorom s uzatvárateľnými nádobami na dočasné skladovanie odpadkov a
oddelené dočasné skladovanie znehodnotených potravín
– zariadením na predaj, ako sú pulty, stánky a pod., skladmi, členenými podľa predávaných
druhov výrobkov tak, aby nemohlo dôjsť k ovplyvneniu kvality a bezpečnosti potravín – uvedenú
povinnosť musí zabezpečiť zriaďovateľ trhu
§5
Poplatky za predaj
Predávajúci na trhových miestach sú povinní platiť poplatok prevádzkovateľovi trhoviska.
Za prenájom trhového stola (miesta) boli stanovené tieto ceny:
a) za prenájom jedného trhového stola (miesta) pri predaji vlastných poľnohospodárskych
produktov, výrobkov a poľnohospodárskych prebytkov z vlastnej úrody: 3 €/deň,
b) za prenájom jedného trhového stola (miesta) pri predaji tovaru, ktorý je predmetom obchodnej
činnosti na základe živnostenského oprávnenia: 3 €/deň,
§6
Sankcie
V prípade porušovania jednotlivých ustanovení tohto nariadenia je oprávnený správca trhoviska
ukladať blokovú pokutu:
a) fyzickým osobám do výšky 16,59 €.
b) právnickým osobám do výšky 33,19 €.
§7
Osobitné ujednania
1. Toto nariadenie sa nevzťahuje pri organizovaní podujatí regionálneho významu. Pri tomto
podujatí je usporiadateľ oprávnený stanoviť výšku poplatku, sankcie rozsah predávaného tovaru,
podmienky predaja a zodpovedá aj za kontrolu a výber poplatkov.
2. Výnimku z ustanovení tohto nariadenia môže podľa potreby udeliť starosta obce.

§8
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
dňa .................................a nadobúda účinnosť .................................................
VZN vyvesené na úradnej tabuli v Obci Nemčiňany dňa: ...............................
VZN nadobúda účinnosť dňa: .......................................

Jozef Keseg
Starosta obce

