Obec Streda nad Bodrogom
podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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
všeobecne záväzné nariadenie
„Podmienky predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
–

trhový poriadok“

Článok 1
Predmet
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len VZN) stanovuje trhové miesta v obci,
upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach a povinnosti a práva obce pri prevádzkovaní trhových miest.
Článok 2
Základné pojmy
1. Na účely tohto VZN sa rozumie
a) trhovým miestom - trhovisko,
- tržnica,
- stánok s trvalým stanovišťom,
- verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný
predaj.
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb v prevádzkarňach (§ 17 zák. č. 455/1991 Zb.) a na prenosných predajných
zariadeniach,
d) 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,
e) 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 (§ 54 až 57 zákona č. 50/1976 Zb.)
f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou
prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý
predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie
alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska.
2. Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor,
ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho
vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.
3. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na
predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí
k prevádzkarni.
4. Predajné miesto je priestor na trhovisku vymedzený správcom trhoviska spravidla pre
jedného predávajúceho.
5. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných
predpisov.
Článok 3
Trhové miesta a správa trhových miest
1. Obec Streda nad Bodrogom určuje v obci tieto trhové miesta
a) trhovisko - priestranstvo na západnej strane Miestneho kultúrneho strediska,
b) stále trhové miesta - na ul. Hlavná pred Obecnou hasičskou zbrojnicou
- na ul. Spodná
c) príležitostné trhové miesta - pri obecnom úrade
- v priestoroch športového areálu,
- na inom verejnom priestranstve podľa organizovanej
akcie
2. Výnimku z ods. 1 písm. b) a c) povoľuje starosta obce.
3. Správu trhoviska, trhových miest s ambulantným predajom a príležitostného trhu vykonáva
Obec Streda nad Bodrogom so sídlom Obecný úrad Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391,
076 31 Streda nad Bodrogom, tel. 056/6373422.
4. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa Čl. 2 ods. 2, za
správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.
5. Na iných miestach než určených v tomto článku ods. 1 je trhový predaj zakázaný.
6. Obec Streda nad Bodrogom stanovuje dobu predaja na trhových miestach takto:

Pondelok – sobota
06.00 – 18.00 hod.
Pri príležitostných trhoch po dobu trvania akcie
7. Pre trhovisko a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok,
ktorý je povinný zverejniť na viditeľnom mieste.
8. Trhový poriadok musí obsahovať
a) určenie priestranstva trhoviska a príležitostného trhu,
b) označenie trhoviska a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných výrobkov
a poskytovaných služieb,
c) podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať,
d) údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase,
e) pravidlá prenajímania predajných zariadení,
f) spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo
cenník vstupného na príležitostný trh,
g) pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po skončení prevádzky,
h) meno, priezvisko a adresu bydliska správcu trhoviska, ak je ním fyzická osoba, alebo
názov a adresu sídla, ak je ním právnická osoba.
9. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len oprávnenie na podnikanie)
a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach (vydáva
obec)
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice (zák. 511/1992 Zb.)
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po ich skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov (ďalej len vlastné použité výrobky) fyzickými osobami medzi
sebou na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov
posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných
výrobkov.
g) pri predaji húb kontroluje aj osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje
odborníka na kontrolu predaja húb
10. Oprávnenie na podnikanie [ods. 7 písm. a)] a doklad o nadobudnutí tovaru [ods. 7 písm.
b)] sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou
v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.
Článok 4
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na trhovisku je možné predávať
a) ovocie a zeleninu,
b) rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti
alebo lesné plodiny,
c) vlastné použité výrobky v primeranom množstve (primerané množstvo posúdi správca)
d) huby.
2. Na trhovisku je možné poskytovať služby

a)
b)
c)
d)
e)

brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
oprava dáždnikov,
oprava a čistenie obuvi,
oprava kožených výrobkov,
kľúčové služby.

3. Na ostatných trhových miestach je možné predávať
a) potraviny za podmienok stanovených osobitným predpisom,
b) poľnohospodárske výrobky (kvety, priesady, ovocné stromčeky, ozdobné kry, semená
a pod.),
c) sezónne, úžitkové a ozdobné predmety (k veľkonočným, vianočným sviatkom,
pamiatke zosnulých a pod.)
d) drobné umelecké predmety,
e) remeselné výrobky (prútené výrobky, keramika a pod.)
4. Na ostatných trhových miestach je možné poskytovať služby
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie (vyhl. MH SR č.
125/1995 Z. z.),
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) oprava kožených výrobkov,
f) kľúčové služby,
g) čistenie peria.
Článok 5
Zákaz predaja niektorých výrobkov
1. Na trhových miestach sa zakazuje predávať
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

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 trhoch,
jedy, omamné a psychotropné látky,
lieky,
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné
živočíchy,
živé zvieratá okrem zvierat uvedených v Čl. 8
chránené rastliny, exempláre voľne rastúcich rastlín a invázne druhy rastlín.
Článok 6
Obmedzenie predaja výrobkov

1. 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 prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných
trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach.
Článok 7
Ambulantný predaj v obci
1. V obci sa ambulantne môžu predávať
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
d) balená zmrzlina a mrazené polotovary,
e) ovocie a zelenina,
f) kvetiny,
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
Článok 8
Predaj živých zvierat
1. Na trhových miestach v obci môže byť vykonávaný
a) predaj trhových konzumných rýb v predvianočnom období za predpokladu, že sa
predajca preukáže súhlasom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len
RVPS) na predaj živých rýb, platným na dané obdobie,
b) predaj živej hydiny za predpokladu, že sa predajca preukáže súhlasným stanoviskom na
predaj hydiny od príslušnej RVPS podľa miesta pôvodu hydiny,
c) predaj ostatných živých zvierat len v rámci propagačných predajných podujatí, zvodov
zvierat organizovaných zväzmi a združeniami chovateľov za podmienok, ktoré stanoví
RVPS Trebišov na základe žiadosti organizátora.
Článok 9
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
1. 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,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou.
2. Predávať výrobky podľa ods. 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania
iných členských štátov Európskej únie.

Článok 10
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný
a) označiť svoje predajné zariadenie (§ 30 zák. č. 455/1991 Zb.),
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu (zák. č. 511/1992 Zb.),
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou (§ 15 zák. č. 18/1996
Z.z.),
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánu dozoru
(Čl. 11 ods. 1)
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za
predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na
príležitostných trhoch,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d) pri predaji húb doklad o ich znalosti,
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí (§ 5 zák. č. 287/1994 Z.z.),
f) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach [Čl. 9 ods. 1 písm. b)] je povinná
predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie
nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí lesných
plodín.
Článok 11
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č.178/1998 Z. z. vykonáva Slovenská
obchodná inšpekcia.
2. Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN sú oprávnení vykonávať
a) starosta obce,
b) poslanci obecného zastupiteľstva,
c) hlavný kontrolór obce,
d) poverený zamestnanec obce.
3. Orgány dozoru môžu 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 podľa Čl. 10.
4. Za porušenie ustanovení tohto VZN sú orgány dozoru (Čl. 11 ods. 2) oprávnené

a) uložiť blokovú pokutu vo výške 10,- eur za porušenie ustanovenia Čl. 3 ods. 5,
b) uložiť blokovú pokutu vo výške 5,- eur za porušenie ostatných ustanovení VZN,
c) iniciovať začatie priestupkového konania.
Článok 12
Poplatky na trhových miestach
1. Na trhovisku
a) za prenájom predajného stola na deň
b) za prenájom predajného stola na týždeň (pondelok až sobota)
c) za prenájom predajného miesta (min. 3 m2, max. 10 m2)
2. Na ostatných trhových miestach

3,- eura ,
15,- eur,
1,- euro/m2.
1,- euro/m2

3. Pri príležitostných trhoch
a) predaj rýchleho občerstvenia a stravovania
b) poplatok za atrakcie
c) predaj hračiek, upomienkových predmetov

20,- eur/miesto,
5,- eur/miesto/atrakcia,
5,- eur/miesto

4. Výnimku pri znížení poplatku uvedeného v ods. 3 môže povoliť starosta obce.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN obce schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom 16. riadnom zasadnutí
uznesením č. 97/2012 zo dňa 13.9.2012
2. Toto VZN obce nadobúda účinnosť dňom 1.10.2012

V Strede nad Bodrogom dňa 14.9.2012

Ing. František Gecse
starosta obce
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