Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vyhne č. 2/2018
- Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných Obcou
Vyhne počas osláv Fašiangov, 1. mája, Michalských hodov,
kultúrneho leta, Mikuláša a vianočných trhov.
Obecné zastupiteľstvo vo Vyhniach podľa ust. § 4 ods. 3 písm. i) a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a
podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona SNR č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších právnych predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „Trhový poriadok“, na základe splnomocnenia
osobitného zákona1), upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
príležitostných trhoch v obci Vyhne.
§2
Určenie priestranstva a označenie príležitostných trhov
Príležitostné trhy sa konajú na Námestí pri Obecnom úrade vo Vyhniach a to na
pozemku:
- parcela č. C KN 662, o celkovej výmere 4693 m2, ostatná plocha, pozemok je vedený
pre okres Žiar nad Hronom, obec Vyhne, k.ú. Vyhne na LV č. 1772 v prospech
vlastníka Obec Vyhne
Príležitostný trh bude vždy označený podľa zamerania: Fašiangy, 1. Máj, Michalské
Hody, kultúrne leto, Mikuláš, vianočné trhy, a to tabuľou, na ktorej bude zverejnený
tento Trhový poriadok.
§3
Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

1.

2.

1.
a)

b)
c)
d)
e)
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Druhy predávaného tovaru:
sušené ovocie, orechy, mandle, jadierka (vrátane pražených) 4, pochádzajúce od
registrovaného prvovýrobcu2 resp. spotrebiteľsky balené v originálnom balení od
registrovaného výrobcu3,
pečené gaštany, cukrová vata, pukance, langoše, trdelníky a iné, pripravené na mieste a
určené na priamu konzumáciu na mieste,
spotrebiteľsky balené cukrárenské výrobky, cukrová vata, cukrovinky v originálnom
obale pochádzajúce od registrovaného výrobcu³,
medovníky pochádzajúce od registrovaného výrobcu³ resp. od registrovaného
prvovýrobcu².
varená kukurica, zemiakové špirály pripravené na mieste a určené na priamu konzumáciu
na mieste,

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení
zákona SNRč. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších právnych predpisov
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f) spotrebiteľsky balené a označené mliečne výrobky- syry pochádzajúce výlučne od
schválených výrobcov, pričom výrobky musia byť označené identifikačnou značkou
výrobcu, pri predaji týchto výrobkov je potrebné zabezpečiť počas celého predaja
a vystavovania dodržiavanie teplotného reťazca (chladiaca vitrína),
g) rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej (chovateľskej) činnosti alebo lesné
plodiny,
h) čerstvé ovocie a zelenina, sirupy a šťavy
i) balená zmrzlina, ľadová drť,
j) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
k) spotrebiteľsky balené: med, včelie produkty a medovina pochádzajúce od registrovaného
producenta2,3,
l) liehoviny a destiláty, víno, pivo, určené na priamu konzumáciu na mieste,
m) teplé nápoje (káva, čaj, punč, varené víno a pod.), určené na priamu konzumáciu na mieste
 za podmienok, že predávajúci predloží súhlasné stanovisko orgánu úradnej kontroly
potravín príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
n) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky (výrobky z dreva, šúpolia, kovu,
keramiky, skla, kože, textilu, drôtu a pod.), suveníry a pod.,
o) hračky
p) bižutéria
q) textil, látky, koža, oblečenie, biela technika, riady, elektronika
r) héliové balóniky
2.

Druhy poskytovaných služieb:

a)

pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,

b) maľovanie na tvár
§4
Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb
1.

Predávajúci na príležitostných trhoch je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie svojím menom, priezviskom a adresou
predávajúceho alebo názvom a sídlom obchodnej spoločnosti/menom, priezviskom
a miestom podnikania a to zreteľne a na viditeľnom mieste pre zákazníkov,
b) dodržiavať trhový poriadok príležitostných trhov,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu
podľa osobitných predpisov (zákon NR SR č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov),
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané, mať čistý odev, dodržiavať hygienu
predaja
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) vykonávať pre predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa
osobitných právnych predpisov
h) predávať zdraviu neškodné a kvalitné výrobky.
2

2

Nariadenie Vlády SR č.360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj
a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov
konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam v znení Nariadenia Vlády SR č. 100/2016 Z. z.
3 Ustanovenie §6 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších právnych predpisov
4
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 15.05.2014 č. 132/2014 Z.z. spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách,
olejninách, ...

2.

Predávajúci na príležitostných trhoch je povinný predložiť správcovi príležitostných
trhov a orgánu dozoru :
a) doklad o oprávnení na podnikanie, doklad povoľujúci predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) doklad o zaplatení nájomného za predajnú plochu
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb,
d) doklad o nadobudnutí tovaru, ak ide o osoby oprávnené na podnikanie v zmysle
osobitných predpisov5
e) čestné vyhlásenie, ak ide o osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej produkcie alebo chovateľskej činnosti, vlastné použité výrobky
v primeranom množstve, čestné prehlásenie medzi sebou tiež ak ide o osoby, ktoré sú
autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou6.

3.

Fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná
preukázať potvrdením danej obce o pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej na
pozemku v katastri danej obce alebo nájomnou zmluvou, že je vlastníkom pozemku, na
ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo je nájomcom
takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje
na uskutočnenie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.
Predávajúci musí dodržiavať všetky nariadenia obce a právne predpisy Slovenskej
republiky týkajúce sa predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a
hygienické nariadenia, normy, právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej Únie
týkajúce sa požiadaviek na hygienu potravín.
Predajné zariadenia, stánky možno umiestniť v priestore daného príležitostného trhu len
podľa pokynov správcu príležitostných trhov. Premiestňovanie predajných zariadení,
stánkov počas konania daného príležitostného trhu je povolené len so súhlasom správcu
príležitostných trhov. Svojvoľné premiestňovanie predajných zariadení a stánkov bude
sankcionované vylúčením z predaja.
Napojenie predajných zariadení, stánkov na vodovodnú sieť a rozvody elektrického
prúdu zabezpečuje správca príležitostných trhov. Svojvoľné napájanie sa bude
sankcionované vylúčením z predaja.
Zásobovanie a dovoz tovaru je možné v čase do začiatku predajného a prevádzkového
času, ktorý je uvedený v §5 tohto VZN. Parkovanie motorových vozidiel za stánkom
bude umožnené predávajúcim, ktorí vozidlo nevyhnutne potrebujú k predaju (napr.
Občerstvenie a pod.). Ostatné vozidlá môžu parkovať na verejnom parkovisku pri
Obecnom úrade vo Vyhniach.
Správca príležitostných trhov môže podľa potreby určiť aj ďalšie podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb v doklade povoľujúcom predaj výrobkov a
poskytovanie služieb.

4.

5.

6.

7.

8.
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§5
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1.

Trhový deň príležitostných trhov podľa § 2 ods. 2 tohto VZN je vo štvrtok až nedeľu
 Prevádzkový a predajný čas je od 10:00 hod. do 22:00 hod.
§6
Prenájom predajných plôch a výška nájomného

1.

2.

3.
4.

Predajné zariadenia, predajné stoly si zabezpečujú predávajúci na vlastné náklady.
Správca príležitostných trhov môže z dôvodu účelnosti, bezpečnosti a kultúrnosti predaja
určiť vzhľad predajných zariadení. Za povolenie na umiestnenie prenosného zariadenia
a predajných stolov sa považuje prenájom prevádzkovej plochy.
Predajnú plochu prenajíma jednotlivým predávajúcim správca príležitostných trhov na
základe žiadosti predajcu. Správca príležitostných trhov pri výbere účastníkov prihliada
na kapacitu trhu, terén kde bude trh prebiehať, prístup pripojenia na elektrickú energiu,
sortiment výrobkov alebo služieb účastníkov trhu a na dátum registrácie žiadostí
účastníkov.
Nájomné za predajnú plochu je určené podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Vyhne.
Správca príležitostných trhov o uhradení nájomného vydá jednotlivým predávajúcim
účtovný doklad.
§7
Označenie správcu trhoviska, práva a povinnosti správcu trhoviska

1. Správcom príležitostných trhov je Obec Vyhne, Vyhne č.100, 966 02 Vyhne.
2. Správca príležitostných trhov je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku
a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
3. Správca príležitostných trhov je oprávnený u predávajúceho kontrolovať dodržiavanie tohto
trhového poriadku, najmä:
a) používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej
pokladnice podľa osobitných predpisov7,
b) udržiavanie poriadku, hygieny, čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po ich skončení,
c) držanie platného zdravotného preukazu,
d) dátum spotreby predávaných výrobkov,
e) primeranosť množstva predaja vlastných použitých výrobkov môže posúdiť správca
trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov,
f) označenie predávaných výrobkov a poskytovaných služieb cenou,
g) označenie predajného zariadenia.
4. Pri opakovanom alebo hrubom porušení ustanovení tohto Trhového poriadku a pri
porušení zákona NR SR č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona SNR č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov bude predávajúci vylúčený z príležitostného trhu a zo všetkých budúcich
príležitostných trhov konaných v obci Vyhne.
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§8
Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.
4.

Na náležitosti neupravené týmto VZN sa vzťahuje zákon NR SR č.178/1998 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.
V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej
tabuli,
a na webovej stránke obce www.vyhne.sk od 14.08.2018 do 04.09.2018.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vyhne sa na tomto VZN uznieslo dňa 04.09.2018, a to
uznesením č. 105/2018 .
Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce
Vyhne. Vyvesené bolo dňa 14.09.2018.

Vladimír Bevelaqua
starosta obce
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§ 2 ods. 2 zákon SNR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v znení
neskorších predpisov
Napríklad § 3 ods.1 písm. b) zákona SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon), §6 a 7 zákona NR SR č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
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Zákon NR SR č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších
predpisov
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