Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostratice
č. 4/2012
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach
Obecné zastupiteľstvo v Ostraticiach v súlade s ustanovením § 6 zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie.
Čl. I.
Účel nariadenia
Toto nariadenie upravuje podrobne podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovisku, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických
a právnických osôb pri predaji výrobkov a pri poskytovaní služieb.
Čl. II
Základné ustanovenia
1. Pre účely tohto VZN sa rozumie trhovým miestom – trhovisko priestranstvo vedľa budovy
Obecného domu p. č. 30/14, kat. územie Malé Ostratice, vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a služieb.
2. Za trhové miesto sa považuje aj nebytový priestor – sála kultúrneho domu Ostratice č. 156,
formou prenosného predajného zariadenia – príležitostný trh.
3. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb je možné iba na prenosných zariadeniach –
predajné stoly, pulty a pod.
Čl. III
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby
Na trhoviskách môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby
fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov.
Čl. IV
Predaj výrobkov a podmienky predaja výrobkov
a poskytovanie služieb
1. Na trhovisku sa môžu predávať: a) ovocie a zelenina, priesady zeleniny, semená, orechy,
lesné plodiny, korenie, med,
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okrasné účely; umelé kvetiny; ovocné stromy a ozdobné kry; vianočné stromčeky, chvojky,
šišky, čečina a výrobky z nich,
c) drobné remeselné výrobky,
d) spotrebné výrobky, textilné výrobky,
2. odevy a odevné doplnky,
3. kožené výrobky, sedlárske výrobky a remenárske výrobky, vrátane kožušín a výrobkov z
nich,
4. pokrývky hlavy,
5. obuv,
6. domáce potreby
7. elektrotechnické výrobky,
8. výrobky spotrebnej elektroniky,
9. drobný tovar,
10. papierenské výrobky,
11. drogériový tovar,
12. športové potreby,
13. hračky.
e) balené potravinárske výrobky – len na základe písomného alebo elektronického oznámenia
obci a po predložení potrebnej dokumentácie (oprávnenie na predaj, sortiment, pôvod tovaru,
spôsobilosť pojazdného vozidla vydané RÚVZ, ŠPZ) z dôvodu povinnosti obce nahlásiť
predaj Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Prievidzi.
2. Zákaz predaja výrobkov
- zbrane, strelivo, výbušniny, tlač a iné veci ktoré ohrozujú mravnosť, tabak a tabakové
výrobky, lieh, destiláty a alkoholické nápoje, jedy, omamné a psychotropné látky, lieky,
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, chránené druhy živočíchov
a nebezpečné živočíchy.
Čl. V.
Čas predaja
Čas predaja na trhovom mieste je: pondelok – piatok od 800 hod. do 1500 hod.
Čl. VI.
Cena nájomného za prenajatú plochu
Výška nájomného je stanovená po dobu 1 dňa takto:
- stánky so spotrebným tovarom 3 €
- stánky s potravinárskym tovarom 3 €
- stánky poskytujúce občerstvenie3 €
- stánky v ktorých sa poskytujú výrobky ľudových remesiel spojené s ich ukážkami, je
prenajatá plocha poskytnutá bezplatne
- nájomné ktoré bolo za prenajatú plochu zaplatené, správca trhoviska nevracia.
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Povinnosti predávajúcich na trhovom mieste
1. Predávajúci na trhovom mieste - trhovisku je povinný:
- dodržiavať trhový poriadok
- používať elektronickú registračnú pokladňu s výnimkou fyzických osôb predávajúcich
rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti
-3- udržiavať miesto predaja a poskytovanie služieb v čistote, po ukončení predaja zanechať
miesto čisté a upratané
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánu trhového
dozoru:
- doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
- preukaz totožnosti
- doklad o zaplatení poplatku za užívanie verejného priestranstva
- zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru alebo poskytovaných
služieb
- doklad o nadobudnutí tovaru
- autorizovanú inšpekčnú knihu
ČL. VIII.
Práva a povinnosti správcu trhoviska
1. Správca trhoviska je povinný:
- vypracovať trhový poriadok a zverejniť ho na viditeľnom mieste
- zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku ostatných podmienok pri predaji výrobkov
a poskytovaní služieb
2. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho
- oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb
- doklad o nadobudnutí tovaru
- používanie elektronickej pokladne
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovanie služieb aj po
ich ukončení
- dodržiavanie trhového poriadku
Čl. IX.
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb vykonávajú:
- Slovenská obchodná inšpekcia,
- Fyzické osoby poverené starostom obce, ktoré sa pri výkone kontrolnej činnosti preukážu
služobným preukazom vyhotoveným na tento účel,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
- Regionálna veterinárna a potravinová správa,
- Daňový úrad
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miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia správcu trhového miesta
zriadila trhové miesto alebo bez povolenia správcu trhového miesta predáva výrobky, alebo
poskytuje služby na trhovom mieste, pričom sú oprávnení uplatniť sankčné opatrenia v
zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Čl. X.
Záverečné ustanovenia účinnosť
Tento návrh VZN bol schválený uznesením č. 14/12 obecného zastupiteľstva v Ostraticiach
dňa 25.05.2012
Ján Podoba
starosta obce
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