OBEC LASTOMÍR č. 322, 072 37 LASTOMÍR

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE LASTOMÍR
č. 2/2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach v obci Lastomír

….......................................
Ľubomír Šipoš
starosta obce

Obec Lastomír na základe § 4, odst. 3 písm. i/ a § 6 Zákona Slovenskej Národnej Rady číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákona č. 178/1998 Z. z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších
predpisov o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov, Zákona č. 250/2007 Z. z. NR SR o ochrane spotrebiteľa
a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona
č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
vydáva
pre územie obce Lastomír toto
všeobecne záväzné nariadenie
o trhových miestach na území obce Lastomír č. 2/2014
na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lastomíre v súlade s § 11, odst. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
Článok I.
Všeobecne záväzné nariadenie opravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach na území obce, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov
a poskytovaní služieb n a trhových miestach, úlohy obce pri zriaďovaní a pri kontrole a dodržiavaní
tohto VZN a príslušných zákonov.
Článok II.
Povolenie na zriadenie trhových miest na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vzdáva obec
Lastomír.
Pri povoľovaní trhového miesta sa prihliada na:
 ochranu verejného poriadku,
 verejný záujem,
 bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb, resp. účelnosť výstav.
Obec Lastomír zriaďuje trhové miesta, ktorými sú:
a) príležitostný trh,
b) ambulantný predaj.
a) príležitostný trh - je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na verejnom priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých
textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými
osobami medzi sebou.
- miesto na predaj príležitostných trhov je priestranstvo parkoviska pred pohostinstvom v strede
obce s povolením obce v priestoroch kultúrneho domu a to pondelok až piatok od 8,00 – 18,00 hod.
a v sobotu od 8,00 do 12,00 hod.
Súčasťou VZN je trhový poriadok príležitostných trhov.
b) ambulantný predaj – je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred
prevádzkarňou (za stánok s dočasným stanovišťom sa nepovažuje predajné zariadenie, na zriadenie
ktorého sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobných predpisov).

- Miesto na predaj ambulantných trhov je priestranstvo parkoviska pred OCÚ a poštou pondelok až
piatok od 8,00 – 18,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 12,00 hod.
Správu príležitostných trhov a ambulantného predaja na území obce vykonáva priamo obec. Na
území obce na verejných priestranstvách (v náväznosti na VZN o miestnych daniach) sa
ambulantne môžu predávať výrobky a poskytovať služby:
 len originálne balené potraviny, mäso a mäsové výrobky,
 surové kravské mlieko – výlučne z predajných automatov, ktoré prevádzkujú prvovýrobcovia,
 vajcia – len prvovýrobcovia,
 knihy, denná a periodická tlač,
 žreby okamžitých lotérií,
 drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
 balená zmrzlina,
 ovocie a zelenina,
 jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
 kvetiny,
 služby – oprava dáždnikov, brúsenie nožov, nožníc, čistenie peria, oprava obuvi, kľúčová služba
a pod..




V záujme ochrany občanov – spotrebiteľov pred predajom nevhodných a brakových tovarov
(obuv, domáce potreby, spotrebná elektronika, textil) obec ako správca trhu nemusí povolenie
na predaj vydať.
Predávajúci je povinný mať nádobu na možný odpad živočíšneho pôvodu.

Organizáciu príležitostných trhov zabezpečuje obec.
Článok III.
Práva a povinnosti správcu trhového miesta
Ná základe všeobecne záväzného
nariadenia a trhového poriadku, trhového poriadku
príležitostných trhov správca kontroluje u predávajúceho:
 oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, povolenie n a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach – predávajúci je povinný zaregistrovať sa v zmysle § 6, odst. 1. Zákona
NR SR č. 152/1995 Z. z. O potravinách v znení neskorších predpisov na miestne príslušnej
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,
 doklad o nadobudnutí tovaru,
 používanie elektronickej registračnej pokladnice, podľa osobitných predpisov,
 udržiavanie hygieny, poriadku a čistoty počas predaj výrobkov a poskytovania služieb a po ich
skončení,
 dodržiavanie trhového poriadku,
 primeranosť predaja vlastných
použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou a
primeranosť množstva výrobkov.
Článok IV.
Oprávnenia a povinnosti predávajúceho na trhových miestach
Na trhových miestach sú oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby, na základe povolenia
obce:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej
činnosti alebo lesné plody,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
d) občania iných členských štátov Európskej únie, za rovnakých podmienok ako pod písm. a), b), c)

Článok V.
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
 zbrane a strelivo,
 výbušniny a pyrotechnické výrobky,
 tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
 tabak a tabakové výrobky,
 liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje – zákaz sa nevzťahuje na predaj
liehovín a destilátov na príležitostných trhov,
 jedy, omamné a psychotropné látky,
 lieky,
 automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
 chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
 živé zvieratá (s výnimkou trhových konzumných rýb a sliepok nosníc pri vytvorených
podmienkach predaja) – zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody
organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
 chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
Okrem uvedených druhov výrobkov sa nesmie predávať tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie
spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob nadobudnutia.
V obci je prísny zákaz podomového predaja!
Článok VI.
Dozor a sankcie
Dozor nad dodržiavaním Zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov vykonáva:
 Slovenská obchodná inšpekcia,
 obec Lastomír,
 ďalšie orgány, ktorým kontrolné oprávnenia prislúcha podľa osobitných predpisov.
Orgány dozoru môžu uložiť podutu do 16.596,50 € za porušovanie ustanovení tohto VZN a
príslušných zákonov vzťahujúcich sa na predaj na trhových miestach. Pokuta uložená obcou je
príjmom obce.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce o trhových miestach n a území obce sa v
súlade s § 11, odst. 4 písm. g) SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lastomíre dňa 10.11.2014.
2. Všeobecne záväzné nariadenie o trhových miestach na území obce bolo vyvesené na
pripomienkovanie občanom dňa 20.10.2014.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie o trhových miestach na území obce nadobúda účinnosť
15.-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli, t. j. dňa 25.11.2014.
Prílohou VZN je: Trhový poriadok príležitostného a ambulantného predaja.
V Lastomíre, dňa: 19.10.2014
…..........................................
Ľubomír Šipoš
starosta obce

TRHOVÝ PORIADOK
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom
trhovom mieste v obci Lastomír
Čl. 1
Základné pojmy
Pre príležitostný trh alebo ambulantný predaj vydáva obec Lastomír tento trhový poriadok, ktorý po
jeho schválení tvorí dodatok VZN č.2/2014.
Trhovým miestom je verejné priestranstvo na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.
Príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom
na takýto predaj, predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných
výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.
Ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni. Za swtánok s dočasným stanovišťom a za
prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje
stavebné povolenie.
Čl. 2
Trhový poriadok stanovuje
1. Určenie priestranstva trhoviska príležitostného trhu určuje obec.
2. Pravidlá prenajímateľa pri ambulantnom predaji: predávajúci predloží doklad o oprávnení
na podnikanie na obecnom úrade a po jeho odkontrolovaní a vyhlásení predaja miestnym
rozhlasom začne predávať.
3. Predajca dodržiava pravidlá čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po skončení prevádzky.
4. Správca trhoviska zabezpečuje dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri
predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
Čl. 3
Ambulantný predaj v obci
Ambulantný predaj je povolený na vyhradenom mieste, ktoré určuje obec. Podmienky predaja
výrobkov sú nasledovné:
1. Na trhovom mieste v obci Lastomír sa ambulantne môžu predávať:
- len originálne balené potraviny, mäso a mäsové výrobky,
- surové kravské mlieko – výlučne z predajných automatov, ktoré prevádzkujú prvovýrobcovia,
- vajcia – len prvovýrobcovia,
- knihy, denná a periodická tlač,
- žreby okamžitých lotérií,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
- ovocie a zelenia,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- kvetiny,
- služby – oprava dáždnikov, brúsenia nožov, nožníc, čistenie peria, obuvi, kľúčová služba a pod..
V prípade ambulantného predaja potravín v pojazdných predajniach musia vlastniť PO, FO –
podnikatelia n a predmetné vozidlo „Rozhodnutie“ o schválení na takúto činnosť príslušným
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vydaného na území SR a súčasne plniť povinnosti v
ňom uložené. Tiež dodržiavať sortiment uvedený v rozhodnutí. Ambulantné pojazdné predajne
musia spĺňať hygienické požiadavky uvedené v prílohe II. kapitole III. Nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení.
2. Na trhovom mieste v obci s ambulantným predajom sa zakazuje predávať:
- živé zvieratá a živočíchy (s výnimkou trhových konzumných rýb a sliepok nosníc),
- zbrane, strelivá, výbušniny a pyrotechnické výrobky,
- tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
- tabak a tabakové výrobky,
- lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
- lieky, jedy, omamné a psychotropné látky,
- huby – v akejkoľvek forme.
3. Na trhovom mieste v obci s ambulantným predajm možno poskytovať tieto služby:
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
- oprava dáždnikov,
- kľúčové služby.
4. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb n a trhovom mieste v obci s ambulantným predajom
musí vyhovovať všeobecným technickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných
predpisov.
Čl. 4
Kontrola predávajúceho správcom trhu
Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
1. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach,
2. používanie elektronickej registračnej pokladnice,
3. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po
ich skončení,
4. dodržiavanie trhového poriadku,
5. primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch.
Primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s
prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.
Čl. 5
Povinnosti predávajúceho
dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu,
používať elektronickú registračnú pokladnicu,
 udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
 zreteľne označiť predávané miesto výrobky a poskytované služby cenou,
 vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váženia.
Tiež je povinný predložiť správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru:
1. dokladu o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti,
2. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovania služieb,
3. doklad o nadobudnutí predávaného tovaru sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,
4. doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak orgány dozoru (Slovenská obchodná
inšpekcia, obec) nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako



vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom
nadobudnutí predávaných lesných plodín.
Čl. 5
Ostatné služby pre predávajúcich a kupujúcich
1. Organizátor trhového miesta zabezpečí dodržiavanie poriadku a plynulú likvidáciu odpadu
počas aj po ukončení ambulantného predaja,
2. organizátor trhového miesta zabezpečí predávajúcim možnosť napojenia sa na inžinierske
siete (voda, elektrická energia),
3. hygienické zariadenia pre predávajúcich a kupujúcich sú v priestoroch kultúrneho domu č.
322.
Trhový poriadok bol schválený dňa 10.11. 2014. uznesením č. 6/2014

V Lastomíri, dňa: …................... 2014
…..............................................
Ľubomír Šipoš
starosta obce

