Všeobecne záväzné nariadenia obce Šarovce č. 7/1999 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o trhovom
poriadku na území obce Šarovce

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach na základe § 4 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom nariadení v znení a doplnkov, zákona č.4/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
a zákona 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. živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov vydáva pre obec Šarovce toto všeobecne záväzné nariadenie č.
7/99 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o trhovom území obce Šarovce.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto nariadenie upravuje podobne podmienky predaja na trhovisku a trhových
miestach na území obce Šarovce.
Čl. 2
Základné pojmy
1) Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) trhovým miestom trhovisko, príležitostný trh a ambulantný predaj
b) trhoviskom nekryté, alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb
c) 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 občanmi medzi sebou
d) 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 sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa
vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu
2) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných
predpisov

Čl. 3
Trhové miesta
1) Trhové miesta v obci Šarovce sú tieto:
a) trhovisko oproti Obecnému úradu
b) kultúrny dom pre príležitostný predaj výrobkov a služieb, burzy a špeciálne

výrobky s predvádzaním, pohostinské služby počas kultúrnych podujatí
c) vymedzené priestranstvo v areáli TJ “ Klas “ Šarovce pre príležitostný predaj

výrobkov a služieb, pohostinské služby počas športových a kultúrnych podujatí
d) voľné priestranstvo v okolí trhoviska a pred minifutbalovým ihriskom v období
hodových sviatkov
2) Predaj výrobkov mimo trhových miest sa na celom území obce zakazuje.

Čl. 4
Správa trhoviska, a príležitostného trhu o ostatných trhových miest
1) Správu trhoviska a príležitostného trhu, ktoré sú vo vlastníctve obce, vykonáva obec,
túto správu môže zverejniť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má
živnostenské oprávnenie na správu trhoviska a príležitostného trhu (ďalej len správca
trhoviska).
2) Správu trhových miest ambulantným predajom vykonáva obec. Ak je trhovým
miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, za správcu trhového miesta sa
považuje prenajímateľ.
3) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti( ďalej len na oprávnenie na podnikanie)
podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach § 3 ods. 1
b) doklad o nadobudnutí tovaru
c) používanie elektronickej registračnej pokladne podľa osobitných predpisov
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) občanmi medzi

sebou na príležitostných trhoch, primeranosť množstva týchto predávaných
výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav
predávaných výrobkov
4) Oprávnenie na podnikanie (odsek 3 písm. a) a doklad o nadobudnutí tovaru

(odsek 3 písm. b) sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov
občanmi medzi sebou v primeranom množstve.
Čl. 5
Povolenie o zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
Obec Šarovce vydá povolenie na Obecnom úrade v Šarovciach na zriadenie trhového miesta
s výnimkou prenosných predajných zariadení a pojazdných predajní a na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
Čl. 6
Predaj a poskytovanie služieb na trhových miestach
V obci Šarovce na trhových miestach je povolené predávať výrobky a poskytovať služby
v nasledovnom rozsahu:
Na trhovisku
1) ovocie a zeleninu – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade s platnými
právnymi predpismi (Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené
hliny a zvädnutých častí. Ovocie musí byť triedené a uložené v bedniach alebo
v košíkoch)
2) vajcia – povolení je predaj iba označených slepačích vajec pochádzajúcich od
právnických alebo fyzických osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti
podmienok na ich produkciu.
V období od 15. apríla do 15. októbra, kedy nie je možné zabezpečiť požadované
teploty pre skladovanie a manipuláciu s vajcami v rozmedzí 5-18 stupňov C, je možný
predaj iba z chladiacich boxov
3) včelí med je povolené predávať len na základe veterinárneho osvedčenia z miesta
pôvodu. Musí byť zmyslovo bezchybný, hygienicky získaný a plnený do zdravotne
nezávadných obalov. Obaly musia byť označené výrobcom, názvom medu,
hmotnosťou, dátumom plnenia obalov a dobou použiteľnosti
4) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na výživu ľudí (kvety, priesady

kvetov a zeleniny, ozdobné kry, semená)
5) sezónne ozdobné a úžitkové predmety (k vianočným, veľkonočným sviatkom alebo
k iným príležitostiam)

6) vianočné stromčeky, chvoje, šišky, čečinu a výrobky z nich možno predávať len na
základe preukázaného potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia
7) textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, papierenské výrobky,
kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky len pri príležitostných trhoch.

Príležitostné trhy
Príležitostné trhy sa konajú na týchto trhových miestach:
-

na trhovisku
(všetky výrobky a tovar uvedené v bodoch 1-7 predchádzajúceho odstavca)

-

v kultúrnom dome
(burzy obnoseného šatstva , predajné akcie s ukážkami a predvádzaním tovaru, burzy
kníh)

-

v areáli TJ “ Klas “ Šarovce pri príležitosti kultúrnych a športových podujatí
poriadaných obcou
(tovar a výrobky uvedené v Čl. 6/na trhovisku/ v odseku 1,5 a 7)

-

voľné priestranstvo v okolí trhoviska a pred minifutbalovým ihriskom v období
hodových sviatkov
(tovar a výrobky uvedené v Čl. 6 /na trhovisku/ ods. 1,5 a 7)

Ambulantný predaj v obci
V obci sa ambulantne môžu predávať:
1) knihy, denná a periodická tlač
2) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
3) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
4) balená a nebalená zmrzlina
5) ovocie a zelenina
6) kvety
7) žreby okamžitých lotérií a žrebovaných vecných lotérií

V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného
predpisu (Paragraf 36 Zák. č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zákon
NR SR č. 152/1995 Zz. , Paragraf 74 písmeno c/ a paragraf 79 – 82 výnosu Minist.
poľnohospodárstva SR a Min. zdravot. SR z 20.5. 1996 č. 981/19996-100).
Poskytovanie služieb
Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
-

na trhovisku:

1) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
2) oprava dáždnikov
3) oprava obuvi
4) kľúčová služba
-

v areáli TJ “ Klas “ Šarovce

1) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
-

v kultúrnom dome

1) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie

Čl. 7
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
d) tabak a tabakové výrobky
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
f) jedy, omamné a psychotronické látky
g) lieky
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i)

chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy

j)

živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na
propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami
chovateľov
Čl. 8
Trhové dni a čas predaja

Obec Šarovce určuje na trhových miestach nasledovné trhové dni:
-

trhovisko
Výrobky a tovar uvedený v čl. 6 ods. 1 - 6 každý pracovný deň od 730 do 1600 hod.
Príležitostný trh sa koná s predajom výrobkov čl. 6 bod 7 dvakrát v mesiaci prvý
a tretí týždeň – v stredu od 730 do 1600hod.

-

v areáli TJ Klas Šarovce sa príležitostný trh koná len počas športových a kultúrnych
podujatí usporiadaných obcou a TJ

-

v kultúrnom dome sa príležitostný trh koná počas kultúrnych podujatí . Sortiment
predávaného tovaru povoľuje starosta obce

Vo výnimočných prípadoch môže starosta obmedziť čas predaja, prípadne aj vylúčiť alebo
rozšíriť sortiment výrobkov na určité obdobie.
Čl. 9
Trhové poplatky
1) Trhové poplatky sa stanovujú nasledovne:
a) prenájom miesta na predaj výrobkov

3,31 €

b) relácia v miestnom rozhlase pre predajcov

2,65 €

c) prenájom miesta pre služby

1,65 €

d) relácia v miestnom rozhlase pre poskytovanie služieb

1,65 €

Poplatky sa platia vopred pred zaujatím miesta a to u správcu trhoviska na Obecnom úrade.
Poplatky v areáli TJ Klas Šarovce sa platia u správcu areálu TJ. Doklad o zaplatení poplatku
je predávajúci povinný uschovať po celú dobu predaja a na požiadanie ho predložiť
kontrolným orgánom. Doklad o zaplatení poplatku je neprenosný na inú osobu a platí len na
obdobie, na ktorý bol vydaný.

Čl. 10
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
predpisov

a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
2) Na trhovisku a trhovom mieste nesmú predávať:
-

osoby mladšie ako 18 rokov

-

cudzí štátny príslušníci (zahraničné osoby) bez oprávnenia na podnikanie

-

subjekty, ktoré nespĺňajú všeobecné a osobitné podmienky stanovené týmto
nariadením a zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
Čl. 11
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach

1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobných predpisov
(§30 ods. 1 až 5 Zákona č. 455/ 1991 Zb. a § 14 Zák. č. 634/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov)
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu
c) používať elektronickú registračnú pokladňu podľa osobitných predpisov
( Zákon SNR č. 511/1992 Zb. a vyhláška Min. financií SR č. 55/1994 Zz. o spôsobe
vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších
predpisov)
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upravené
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
(§ 15 zákona NR SR č. 18/1996 Zz. o cenách a § 12 zákona č. 634/1992 Zb.)

f) viesť autorizovanú inšpekčnú podľa osobitných predpisov
uvedených v § 10 písm. b/ a c/

s výnimkou osôb

(§ 30 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. a vyhláška Min. vnútra SR č. 133/1994 Zz.
o inšpekčných knihách)
2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi
trhového miesta a s ambulantným predajom a orgánom dozoru:
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 – 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 lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu
(§ 5 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 287/1992 Zz.)
e) doklad o nadobudnutí tovar, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných

použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve
f) autorizovanú inšpekčnú knihu
(§ 30 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. a vyhláška Min. vnútra SR č. 133/1994 Zz.
o inšpekčných knihách)
Čl. 12
Trhový poriadok
Správca trhoviska zverejní trhový poriadok na viditeľnom mieste na trhových miestach
v zmysle zákona 178/1998 Zb. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie
trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
Trhový poriadok zahŕňa čl. 3, čl. 6, čl. 8, čl. 9, čl. 10 a čl. 11 tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
Čl. 13
Kontrola predaja výrobkov
1) Predaj na trhových miestach môžu kontrolovať:
-

pracovníci obce

-

pracovníci obecnej polície

-

príslušné orgány štátnej správy (inšpekcie a pod.)

2) Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného
výrobku na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán je povinný vydať
predávajúcemu potvrdenie o odobratí vzorky, na ktorom sa uvedie množstvo a jej
hodnota.

3) Na požiadanie kontrolného sa musí predávajúci preukázať najmä:
-

občianskym preukazom

-

dokladom o oprávnení na výkon podnikania

-

dokladmi veterinárnych orgánov, prípadne štátnej skúšobne

-

potvrdením o vlastníctve pôdy

-

potvrdením o zaplatení trhového poriadku
Čl. 14
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach

dňa 23.7.1998.
2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo

v Šarovciach.
3) Obecné zastupiteľstvo obce Šarovce sa na tomto dodatku k všeobecne záväznému
nariadeniu č.7/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach o trhovom poriadku na území obce Šarovce uznieslo dňa 15.12.2008.
4) Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

JUDr. Trníková Judita
starostka obce

