Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016

TRHOVÝ

PORIADOK
Čl. 1

Účel Trhového poriadku
Trhový poriadok určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste v Oravskej Lesnej.
Čl. 2
Vymedzenie trhoviska a správcu
1. Trhové miesto trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo na
ambulantný predaj, ambulantný predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, tvorí
zakrytý a nezakrytý priestor ohraničený na parkovacom mieste medzi kultúrnym
domom a parkom – fontána, 4x stacionárny stánok na parkovisku medzi školou a
domovom dôchodcov, pre ambulantný predaj je vyčlenený priestor v kultúrnom dome
/ vstupnej hale a na poschodí /.
2. Na trhové miesto vydá obec povolenie na základe žiadosti od predávajúceho.
3. Správcom trhoviska je obec Oravská Lesná
4. Trhovisko je vybavené:
a) prívodom pitnej vody,
b) sociálnymi zariadeniami, vybavené umývadlami s prívodom pitnej vody,
napojenými na verejnú kanalizáciu,
c) vyhradeným priestorom na dočasné skladovanie odpadkov,
d) informačnou tabuľou pre potreby predávajúcich a kupujúcich umiestnenou na
viditeľnom a prístupnom mieste.
Predajné stánky, predajné pulty si každý predávajúci zriadi na vlastné náklady počas
predajného dňa.
Na trhovisku je na predaj výrobkov umiestnených 4 ks predajných krytých stánkov.
Čl. 3
Označenie trhoviska
1. Trhovisko je označené na vstupe tabuľou „TRHOVISKO“. Na tabuli verejne
prístupnej a umiestnenej na dobre viditeľnom mieste je zverejnený tento Trhový
poriadok.
2. Za zverejnenie Trhového poriadku a jeho udržiavanie v stave spôsobilom na
oboznámenie sa predávajúcimi a kupujúcimi je zodpovedný správca trhoviska.
3. Obec zriaďuje trhové miesta:
a) medzi kultúrnym domom a parkom ( fontána ) viz. náčrt,

b) v kultúrnom dome ( prvé a druhé nadzemné poschodie – chodbové priestory –
hlavný vstup ),
c) v trvalých stánkoch (4 ks) na parkovisku pri hlavnej ceste.
Čl. 4
Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na trhovisku je povolené predávať:
a) rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby (ovocie, zelenina, orechy,
jedlé strukoviny, mak, zemiaky, zeleninová a kvetinová sadba, priesady), lesné plody,
kvasená kapusta,
b) živočíšne produkty, ako sú slepačie vajca (s možnosťou ich presvecovania a musí byť
k dispozícii chladiarenské zariadenie) a včelie produkty (med len zmyslovo
bezchybný, hygienicky získaný a plnený do zdravotne vyhovujúcich obalov).
Predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy (veterinárne osvedčenie) z miesta
pôvodu,
c) huby na základe „osvedčenia o základných znalostiach húb“ vydávaného príslušnou
skúšobnou komisiou pri regionálnom úrade verejného zdravotníctva v mieste bydliska,
huby musia byť rozkrojené jedným pozdĺžnym rezom,
d) spotrebné výrobky: textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový
tovar a hračky.
Predávať ich je možné len v stánkoch s trvalým stanovišťom, ambulantný predaj
v kultúrnom dome, pojazdných predajňach, pri príležitostných trhoch.
Elektrotechnické výrobky, ktoré sú napájané z elektrickej siete je možné predávať len
vtedy, ak je možnosť vyskúšať ich bezpečnú funkčnosť.
Predaj je možný len za podmienok dodržiavania všetkých náležitosti vyplývajúcich z
nasledujúcich právnych noriem:
-

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov,

-

zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov,

-

zákon 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,

-

zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov,

-

zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Na trhovisku je povolené poskytovať služby:

a) pohostinské služby, rýchle občerstvenie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,

c) oprava dáždnikov,
d) oprava, čistenie a zber šatstva a obuvi,
e) výroba kľúčov.
Tieto služby sa môžu poskytovať len v stánkoch s trvalým stanovišťom, pri dodržaní
všetkých náležitosti vyplývajúcich zo:
-

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov,

-

zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov,

-

zákon 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,

-

zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.
Na trhovisku je zakázané predávať:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
tabak a tabakové výrobky a výrobky ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na
príležitostných trhoch,
jedy, omamné a psychotropné látky,
lieky,
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy
živočíchov,
živé zvieratá, zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb, na predaj
domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek,
a drobných hlodavcov a na propagačné podružné podujatia organizované zväzmi
a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného
orgánu veterinárnej správy,
chránené rastliny, exemplárne rastliny a invázne druhy rastlín,
huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
Čl. 5
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

1) Predajné dni na trhovisku sú pondelok až nedeľa len pre potravinový sortiment,
utorok, štvrtok a sobota pre ostatný sortiment.
2) Predajný a prevádzkový čas na trhovisku je stanovený nasledovne:

-

pondelok až piatok 07.00 hod. – 17.00 hod.

- sobota, nedeľa: 07.00 hod. – 13.00 hod.
3) Predajný deň v kultúrnom dome je jedenkrát mesačne v dňoch utorok, streda a štvrtok.
4) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je zakázané v dňoch
1.1.,1.11., Veľkého piatku, Veľkonočnej nedele, Veľkonočného pondelka, 24. – 26.
12., 31.12.

Čl. 6
Prenájom predajných zariadení a výška nájomného
1) Predajnú plochu prenajíma pred začiatkom predaja jednotlivých predávajúcich
správca trhoviska po zaplatení trhového poplatku. Víkendový predaj ( sobota,
nedeľa ) po zaplatení vopred do piatka do 12:00 ( platba pripísaná na účet obce
Oravská Lesná IBAN: SK07 5600 0000 0041 0316 0005, SWIFT: KOMASK2X)
a telefonickom dohovore. Správca vydá písomné povolenie.
2) Trhové miesto je o rozmeroch 6x4 m a 3x4 m.
3) Nájomné za prenájom trhového miesta:
-

potravinový sortiment (okrem kríkov, kvetov,...)
Poplatok za deň 15,- EUR/deň, miesto 6x4 m
Poplatok za deň 10,- EUR/deň, miesto 3x4 m

-

ostatný sortiment vrátane kríkov, kvetov, atď.
Poplatok za deň 20,- EUR/deň

-

poplatok za osobné auto pri predajnom mieste – 5,- EUR/deň

-

poplatok za dodávku pri predajnom mieste – 6,- EUR/deň

-

poplatok za prípojný vozík pri predajnom mieste – 4,- EUR/deň

-

poplatok za nákladné auto pri predajnom mieste – cena za predajné miesto krát počet
predajných miest ktoré auto zaberie

-

Poplatok za priestor pre ambulantný predaj v kultúrnom dome – 200,- EUR/deň

-

Poplatok za priestor „stály trhový stánok“ – 15,- EUR/deň

Pri viacnásobnom rezervovaní trhového miesta na konkrétne dni ( trikrát a viac – max.
na jeden mesiac) zľava 10 %. Záloha sa vyberá dopredu na stanovené dni. V prípade
neobsadenia trhového miesta na stanovený deň sa záloha nevracia.
4) Správca o prenajatí predajnej plochy a o uhradení poplatku vydá jednotlivým
predávajúcim účtovný doklad.
-

Čl. 7
Osoby oprávnené predávať a poskytovať služby na trhovisku
1. Na trhovisku môžu na základe povolenia obce predávať:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov
(napr. živnostenský zákon, Obchodný zákonník)

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny v zmysle zákona č. 105/1990 Zb. o
súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov a § 2 písm. b) ods. 2
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov,
c) fyzické osoby predávajúce medzi sebou v primeranom množstve vlastné použité
výrobky, okrem potravín.

Čl. 8
Povinnosti predávajúcich na trhovisku
1. Predávajúci na trhovisku sú povinní:
a) predávať výrobky len na trhovom mieste určenom správcom trhoviska,
b) viditeľne označiť trhové miesto svojím menom a priezviskom alebo obchodným
menom a adresou trvalého bydliska alebo sídla,
c) uhradiť nájomné – denný poplatok za trhové miesto správcovi trhoviska pred
zahájením predaja,
d) uhradiť nájomné – mesačný poplatok za trhové miesto správcovi trhoviska najneskôr
do 7. dňa kalendárneho mesiaca, na ktorý sa poplatok vzťahuje,
e) zabezpečovať a dodržiavať hygienické podmienky predaja výrobkov vrátane opatrení
uložených príslušnými orgánmi,
f) dodržiavať pri predaji výrobkov podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom
alebo osobitným predpisom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu,
g) udržiavať predajné miesto v čistote a zanechávať predajné miesto čisté a upratané,
h) dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
i) dodržiavať povinnosti stanovené príslušnými právnymi predpismi.
2. predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánu
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 a doklad o zaplatení nájomného za
predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení príslušného
trhového poplatku,
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) doklad o nadobudnutí tovaru, ak je podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z
inej, ako vlastnej výroby, drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo
doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín. Doklad sa
nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v
primeranom množstve.

Čl. 9
Orgány dozoru a sankcie
Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín
c) Obec Oravská Lesná /poverení pracovníci/
Orgán dozoru uloží pokutu do 17 000,- EUR fyzickej osobe – podnikateľovi alebo
právnickej osobe, ktorá:
a) zriadila trhové miesto bez povolenia,
b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá
predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú
určené obcou na predaj alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v
prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým
stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom
a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest,
c) porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce.
Čl. 10
Priestupky
Priestupku podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach sa dopustí fyzická osoba, ktorá
a) zriadila trhové miesto bez povolenia,
b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia
c) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú
určené obcou na predaj,
d) predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v
prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch,
pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto
určených miest,
e) poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách a diaľniciach mimo obce.
Za priestupky podľa tohto čl. 10 sa uloží pokuta do 8 000,- EUR. V blokovom konaní možno
uložiť za priestupok podľa čl. 10 pokutu do 4 000,- EUR.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia
1. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Oravská Lesná.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej dňa 20. mája 2016
uznesením č. 30/2016
3. Prijatím tohto Trhového poriadku stráca platnosť trhový poriadok prijatý uznesením č.
17/2008 – VZN č.1/2008.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce
v.r
Vyvesené dňa: 14.03.2016
Zvesené dňa: 15.05.2016
Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa: 20.05.2016
Vyvesené dňa: 21.05.2016
Zvesené dňa: 10.06.2016

