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Obecné zastupiteľstvo obce Plechotice na základe ust. § 3 zákona č. 178/1998 Z. z. o
podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „zákon o trhových miestach“) a v nadväznosti na ust. § 22 ods.1 písm. a) zákona č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľov a ust. § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a toto
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na
území obce Plechotice
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky a rozsah predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Plechotice.
Článok 2
Trhové miesta
1. Obec Plechotice určuje:
a) za príležitostne trhové miesto parkovisko pri kultúrnom dome, ktoré je
situované na nekrytom priestranstve príležitostne vyhradené na krátkodobý
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb
b) na príležitostný predaj plochu pri kultúrnom dome, priestranstvo pred obecným
úradom, vestibul kultúrneho domu
c) na ambulantný predaj plochu pri kultúrnom dome, priestranstvo pred obecným
úradom
2. Správcom príležitostného trhového miesta je obec Plechotice.
Článok 3
Trhové dni a predajný čas
1. Trhovými dňami sú: pondelok – nedeľa.

2. Predajný čas pre trhovisko, príležitostné trhy a ambulantný predaj sa určuje
od 07.00 hod. do 17.00 hod.
Článok 4
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach
1. Na trhových miestach sa môžu predávať:
a) spotrebné výrobky, najmä textilné a odevné výrobky, obuv, športové potreby a hračky,
b) domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, kozmetika a drogéria,
c) úžitkové, ľudovoumelecké, umelecké a ozdobné predmety, bižutéria a klenoty,
d) kvety, priesady, ovocné stromy, ozdobné kry a semená,
e) potravinárske výrobky, pri predaji ktorých musia byť splnené podmienky podľa
osobitných predpisov a ktoré boli schválené príslušným orgánom úradnej kontroly
potravín
- med a výrobky z neho, pri vlastnej produkcii sa predávajúci preukáže potvrdením
o registrácii včelára podľa § 40 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti na
príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,
- huby čerstvé jedlé a spracovateľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované
v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov, predajca
čerstvých húb musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
- produkty rastlinného pôvodu ako ovocie, zelenina (musí byť očistené, zbavené hliny
a zvädnutých častí, ovocie akostne roztriedené a označené odrodou) a predajca je
registrovaný na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov
v zmysle Nariadenia vlády SR č.360/2011Z.z. na príslušnej Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe
- produkty živočíšneho pôvodu (čerstvé mäso, mäsové výrobky, mlieko a mliečne
výrobky) iba z pojazdných prevádzkarni, na prevádzkovanie ktorých boli príslušným
úradom verejného zdravotníctva vydané súhlasné rozhodnutia,
- cukrovinky a trvanlivé pečivo, byliny a koreniny čerstvé a sušené, víno a medovina,
- balené potraviny, ich predaj je dovolený z priestorov krátkodobých stánkov, ktoré
majú súhlasné rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva na ambulantný
predaj potravín,
2. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať
len v stánkoch s trvalých stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred
prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach. Tieto obmedzenia
sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním
nových výrobkov na trh.
3. Na trhových miestach sa môžu ďalej predávať:

a) výrobky poľnohospodárskeho charakteru, ktoré nie sú určené na konzumáciu,
a to napr. kvety, okrasné rastliny, priesady kvetov a zeleniny, okresné dreviny
(stromy a kríky),
b) vianočné stromčeky, chvoje, čečina a šišky a výrobky z nich – tieto možno
predávať len na základe preukázaného potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia
(na základe súhlasu majiteľa lesa potvrdeného príslušným obecným úradom),
4. V obci Plechotice sa ambulantne môžu predávať:
a) knihy, denná a periodická tlač,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
d) balená zmrzlina,
e) ovocie, zelenina, kvetiny,
f) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
5. V pojazdných predajniach na tento účel schválených Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva sa môžu predávať:
a) potraviny a mäso za podmienok osobitného predpisu (zák. č. 455/1991 Zb.),
b) produkty živočíšneho pôvodu (čerstvé mäso, mlieko, mliečne výrobky, produkty
rybolovu a pod.) za podmienok dodržiavania technických, prevádzkových
a hygienických
podmienok podľa osobitných predpisov najmä zákona č. 152/1995
Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na jeho
vykonanie
c) cukrovinky a trvanlivé pečivo
6. Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje.
7. Na trhových miestach možno poskytovať nasledovné druhy služieb:
a) rýchle občerstvenie a stravovanie
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) oprava a čistenie obuvi
e) kľúčové služby
f) čistenie peria
g) oprava kožených výrobkov
8. Na trhových miestach je zakázané poskytovať služby, ktoré ohrozujú mravnosť,
urážajú náboženské cítenie a pod.
Článok 5
Oprávnenie na predaj
1.

Na trhových miestach môžu podľa tohto VZN predávať výrobky a poskytovať
služby:

a) právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny,

z vlastnej

c) fyzické osoby predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve
medzi sebou.
Článok 6
Podmienky predaja na trhových miestach
1. Na trhových miestach sa môžu predávať poľnohospodárske výrobky a tovary v súlade
s platnou právnou úpravou a technickými a hygienickými normami. Výrobky a tovary
musia byť zdravotne bezchybné. Predávajúci musí mať zdravotný preukaz, pokiaľ to
osobitný zákon prikazuje.
2. Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia. Tovary a výrobky
je povinný predávajúci na požiadanie zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať.
3. Lesné plody, poľnohospodárske výrobky a ďalšie poľnohospodárske produkty musia
byť očistené, zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých listov.
4. Pri predaji húb musí mať predávajúci doklad o znalosti húb.
5. Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto v čistom stave a po skončení
predaja ho za sebou upratať.
6. Poľnohospodárske výrobky a tovary musia byť viditeľne a zreteľne označené
maloobchodnými cenami, a ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých
akostných triedach, aj akostnou triedou.
7. Viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov.
Článok 7
Zákaz predaja
1.

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) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa
nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch
f) jedy, omamné a psychotropné látky
g) lieky
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo

i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné
živočíchy
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
2.

Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov
pokiaľ to je v záujme obyvateľov obce.
Článok 8
Trhové poplatky

1. Predávajúci sú povinní zaplatiť poplatky správcovi trhových miest v hotovosti.
2. Daň za užívanie verejného priestranstva určuje VZN obce Plechotice č. 4/2014 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
3. Poplatky sa platia pred zaujatím miesta na predaj.
4. Doklad o zaplatení poplatku je predávajúci povinný uschovať po celú dobu predaja
a na požiadanie ho predložiť kontrolným orgánom.
5. Doklad o zaplatení je neprenosný na inú osobu a platí len na obdobie, na ktoré bol
vydaný.
Článok 9
Orgány dozoru
1. Dozor na dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce a zamestnanci obecného úradu
b) poslanci obecného zastupiteľstva
2. Predávajúci sa musí orgánu vykonávajúcemu dozor preukázať nasledovnými
dokladmi:
a) dokladom o oprávnení na podnikanie, povolením na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste,
b) preukazom totožnosti
c) povolením obce a potvrdením o zaplatení poplatku,
d) dokladmi, ktoré oprávňujú predávajúceho k predaju tovaru (zdravotný preukaz,
doklad o znalosti húb, doklad o nadobudnutí tovaru a pod.).
Článok 10
Sankcie

1. Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN sa môže posudzovať v zmysle § 46
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako priestupok
proti poriadku v správe, za ktorý môže byť uložená pokuta do výšky 33,- €.
2. Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie môže starosta obce Plechotice v zmysle § 13 ods. 9 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do
výšky 6 638,- €.
3. Za porušenie povinnosti ustanovených § 12 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach môže obec uložiť
pokutu do výšky 17 000,- €.
Článok 11
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov

a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Plechotice obecné zastupiteľstvo
obce Plechotice prerokovalo a schválilo na svojom zasadnutí dňa 23.01. 2015.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 10.02. 2015.

V Plechoticiach 23.01. 2015
PaedDr. Marek Andráš
starosta obce

