Obec KOLAČNO

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2012
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v obci K O L A Č N O

Schválené uznesením č.11/2012 na zasadnutí OZ obce Kolačno dňa 15.decembra 2012

Obecné zastupiteľstvo Obce Kolačno v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmysle § 3
ods. 3, § 7 ods. 1 a § 8 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 7 /2012
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.7/2012 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Kolačno (ďalej len „VZN“)
upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v
obci Kolačno (ďalej len „obec“), zriaďovanie a povoľovanie trhových miest, povinnosti
fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach a oprávnenia obce pri kontrole.
§2
Trhové miesto
1. Na účely tohto VZN sa trhovým miestom v obci rozumie priestranstvo alebo nebytový
priestor, ktorý obec prenajíma na ambulantný predaj.
2. Ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, v nebytových
priestoroch, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a
predaj na verejnom priestranstve.
3. Obec nemá zradenú tržnicu, trhovisko a neporiada príležitostné trhy.
§3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Správcom trhovým miest uvedených v § 2 ods. 1 je obec Kolačno
2. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste vydáva obec Kolačno .
3. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať
služby
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
4. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku,
verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania
služieb.
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5. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných
predpisov.
§4
Určenie trhových miest
1. Na predaj výrobkov a poskytovanie služieb obec určuje verejné priestranstvo vedľa
budovy COO Jednoty na p. č. 307/19.
2. Povolenie na zriadenie trhového miesta mimo miesta určeného týmto trhovým poriadkom
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva obec na základe
požiadania osoby oprávnenej predávať výrobky a poskytovať služby na trhových
miestach. Predajca je povinný oznámiť obci verejné priestranstvo, na ktorom chce
predávať.
§5
Povolené druhy predávaných výrobkov
1. Na trhových miestach sa môžu predávať
a) potravinárske výrobky po nahlásení príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe,
b) hrabavá a vodná hydina,
c) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, hračky,
c) knihy, denná a periodická tlač,
d) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
e) kvety, priesady kvetov a zeleniny, sadenice ovocných stromov a iných drevín,
f) lesné plodiny,
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
§6
Povolené druhy poskytovaných služieb
Na trhovisku a príležitostnom trhu možno poskytovať tieto služby:
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
b) oprava dáždnikov,
c) iné.
§7
Zákaz predaja niektorých výrobkov
1. Na trhových miestach je zakázané predávať
a) zbrane a strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky,
b) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
c) tabak a tabakové výrobky,
d) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje
na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
e) jedy, omamné a psychotropné látky,
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f) lieky, automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
g) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné
živočíchy, živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
h) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
§8
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Predajný a prevádzkový čas na trhových miestach s ambulantným predajom sa určuje:
 pondelok – sobota : 8.00 hod. - 15,00 hod.
§9
Povinnosti predávajúceho
1. Oprávnené fyzické osoby a právnické osoby predávať výrobky a poskytovať služby sú
povinné
 pred vstupom na trhové miesta zaplatiť obci daň za užívanie verejného priestranstva,
stanovenú všeobecne záväzným nariadením Obce Kolačno ,
 predávať na určenom mieste,
 viditeľne označiť trhové miesto menom právnickej alebo fyzickej osoby, jej sídlo resp.
bydlisko,
 viditeľne označiť predávané výrobky cenou a poskytované služby cenníkom za služby,
používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitného predpisu,
 udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.
2. Oprávnené fyzické osoby a právnické osoby predávať výrobky a poskytovať služby sú
povinné predložiť obci a orgánom dozoru na požiadanie
 preukaz totožnosti, doklad o oprávnení na podnikanie a poskytovanie služieb, doklad o
nadobudnutí tovaru,
 zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných
služieb,
 rozhodnutie o schválení pojazdnej predajne – dopravného prostriedku, pokiaľ sa
potravinársky tovar predáva z dopravného prostriedku.
.
§ 10
Dozor a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a tohto VZN vykonáva Slovenská obchodná
inšpekcia a obec.
2. Obec môže
a) zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe
alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez
povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje
povinnosti predávajúcich na trhových miestach.
b) uložiť pokutu od 1 659,69 eur do 16 596,95 eur fyzickej osobe alebo právnickej
osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia,
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c) uložiť pokutu do 16 596,95 eur fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá
 predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia,
 predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je podľa zakázaný alebo nie
sú podľa tohto VZN určené na predaj,
 na požiadanie nepredloží obci doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak obec
nadobudne podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej
drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom
nadobudnutí predávaných lesných plodín.
4. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď obec zistili porušenie povinností,
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
5. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta
Slovenskou obchodnou inšpekciou.
6. Pokuty uložené obcou sú príjmom obce.
§ 11
Záverečné ustanovenia
1.

Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Kolačno.

2.

Toto VZN obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kolačno dňa 15.
decembra 2012, uznesením č.11 /2012 a účinnosť nadobúda 01.01.2013.

Ing. Lýdia Petríková
starostka obce

Zverejnené: 17.12.2012

Zvesené:

07.01.2013
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