Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie obce Lošonec č. 2/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v obci a ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok
__________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci na základe § 6 ods. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecné záväzné nariadenie obce Lošonec č. 2/2015, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Lošonec.
TRHOVÝ PORIADOK
I.
Základné pojmy a informácie
1. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 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.
b) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo
určené na príležitostný trh a ambulantný predaj.
c) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné
zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné
povolenie podľa osobitného predpisu.
2. Priestorom príležitostného trhu sú:
- verejné priestranstvo pri Obecnom úrade
- námestie v strede obce
- verejné priestranstvo pred Kultúrnym domom
- verejné priestranstvo pri cintoríne
3. Priestory pre príležitostný predaj budú označené informačnými tabuľkami a Trhovým
poriadkom.
4. Predávajúci môže predávať výrobky alebo poskytovať služby len po uhradení poplatku za
miesto.
5. Trhový deň na trhovisku je termín príležitostného predaja výrobkov a poskytovania služieb
a to každý pracovný deň v týždni v čase od 8.00 h do 15.00 h.
Príležitostný trh je počas hodových dní v mesiaci júl a v období vianočných sviatkov v
mesiaci december.

6. Ceny za užívanie verejného priestranstva pre príležitostný trh sú určené vo VZN č. 4/2005 o
miestnych daniach v § 3 Daň za užívanie verejného priestranstva.
7. Poplatok za zverejnenie príležitostného trhu miestnym rozhlasom je 1 €.
8. Predávajúci je povinný po ukončení predaja zabezpečiť odstránenie prípadného znečistenia
verejného priestranstva v plnom rozsahu.
9. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným,
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.

II.
Správa príležitostného trhu a práva a povinnosti správcu príležitostného trhu
1. Správu príležitostného trhu vykonáva obec Lošonec.
2. Správca trhoviska u predávajúceho skontroluje:
- oprávnenie na podnikanie v danej oblasti
- povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
- doklad o nadobudnutí tovaru,
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po ich skončení
- používanie elektronickej registračnej pokladnice,
- dodržiavanie tohto trhového poriadku,
- pri predaji húb osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečenie odborníka na
kontrolu predaja húb.
3. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve
a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.
III.
Zákaz predaja niektorých výrobkov
1. Na trhových miestach sa zakazujú predávať:
- zbrane a strelivo
- výbušniny a pyrotechnické výrobky
- tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
- tabak a tabakové výrobky
- lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj
liehovín a destilátov pri príležitostných trhoch,
- jedy, omamné a psychotropné látky,
- lieky,
- automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
- chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
- živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat
na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,

2. Na trhových miestach sa môžu predávať najmä:
a) kvetiny, rastliny, priesady, ovocné stromčeky, ozdobné kry, semená rastlín, priesady
kvetov a zeleniny, kvetinové vence a kytice
b) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel
c) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
d) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky,
e) lesné plodiny (možno ich predávať len na základe dokladu o ich nadobudnutí podľa
osobitného predpisu),
f) z pojazdnej predajne sa môžu predávať spotrebiteľsky balené potravinárske výrobky, ako
cukrovinky, trvanlivé pečivo a pod. pochádzajúce od výrobcov registrovaných na miestne
príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe ( ďalej len RVPS),
g) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, ako zmrzlina, langoše a pod.
h) nebalené potraviny rastlinného pôvodu ako:
ovocie a zelenina, zemiaky, strukoviny, olejniny a podobne môžu predávať fyzické osoby z
vlastnej pestovateľskej činnosti podľa nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z.z.
i) potraviny živočíšneho pôdovu, a to:
- Med určený na ľudskú spotrebu môže predávať len prvovýrobca, ktorý je držiteľom
včelstiev, vykonáva zber a balenie včelieho medu vo vlastných priestoroch a je na dodávanie
alebo priamy predaj medu osobitne zaregistrovaný na príslušnej RVPS podľa trvalého
pobytu držiteľa včelstiev alebo umiestnenia včelstiev
- Netriedené vajcia môže predávať len prvovýrobca (chovateľ/drobnochovateľ), ktorý
vykonáva prvovýrobu vajec určených na ľudskú spotrebu a s ňou spojené operácie a ktorého
chov nosníc na priame dodávanie (predaj) malých množstiev netriedených vajec z vlastnej
produkcie, je osobitne zaregistrovaný na príslušnej RVPS podľa umiestenia chovu nosníc.
Vajcia musia byť označené štítkom alebo výveskou s uvedením mena a priezviska
prvovýrobcu, kde boli vajcia vyprodukované, dátumom znášky alebo dátumom minimálnej
trvanlivosti, ďalej údajom, že ide o netriedené vajcia priamo z prvovýroby. Vajcia sa musia
uchovávať pri stálej teplote od + 5 ºC do + 18 °C, musia sa ponúkať na predaj konečnému
spotrebiteľovi ako voľne uložené.
- živú hydinu môžu predávať len fyzické a právnické osoby, ktoré sa preukážu súhlasným
stanoviskom RVPS na predaj hydiny. RVPS vydá súhlas na predaj živej hydiny len tým
žiadateľom, ktorí majú svoj chov pod veterinárnym dozorom a splnia požiadavky na
prepravu hydiny, ustajnenie a napájanie,
- produkty živočíšneho pôvodu ako čerstvé mäso, mäsové výrobky, mliečne výrobky,
produkty rybolovu a pod. za podmienok dodržania technických, prevádzkových a
hygienických podmienok podľa osobitných predpisov (najmä zákona o potravinách a jeho
vykonávacích predpisov) je možné predávať iba v pojazdných predajniach na tento účel
schválených úradom verejného zdravotníctva. Tieto produkty musia pochádzať zo
schválených alebo registrovaných prevádzkarní príslušnou RVPS, okrem hydiny, ktorá
môže pochádzať iba zo schválených prevádzkarní.
3. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
- pohostinské, reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
- kamenárske služby
- oprava žalúzií,
- oprava dáždnikov

- oprava a čistenie obuvi
- kľúčové služby
- čistenie peria

IV.
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
- označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
- dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu,
- používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
- udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou.
V.
Sankcie
Za nedodržanie alebo porušenie tohto Trhového poriadku sa uplatnia sankcie podľa § 12 zákona č.
178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov
VI.
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, t.j. 26.08.2015.
2. Týmto VZN sa ruší predchádzajúce Všeobecné záväzné nariadenie obce Lošonec č. 5/2005
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci a ktorým sa
schvaľuje Trhový poriadok.
3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lošonci dňa 11.08.2015 uznesením č.
64/2015.
Zverejnenie VZN na úradnej tabuli obce Lošonec a webovej stránke:
Návrh VZN č. 2/2015 bol vyvesený dňa 22.06.2015

zvesený: 15.07.2015

VZN č. 2/2015 bol vyvesený dňa 12.08.2015

zvesený:

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

