VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RUDNÍK
č.4/2007
Trhový poriadok trhových miest na území Obce Rudník
/trhový poriadok trhových miest/
Čl. 1
Predmet a pôsobnosť
1.
Trhový poriadok trhových miest /ďalej len "trhový poriadok"/ upravuje predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území Obce Rudník.
(Verejné priestranstvo pred kostolom v strede obce, verejné priestranstvo pred potravinami
Vato)
2.
Trhový poriadok je záväzný pre všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú
akýmkoľvek spôsobom /priamym i nepriamym/ zúčastnené na predaji výrobkov alebo
poskytovaní služieb na trhových miestach podľa tohto trhového poriadku.
Čl. 2
Základné pojmy
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie
a.
príležitostný trh - 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,
b.
ambulantný predaj - 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. Za prenosné predajné
zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné
povolenie podľa osobitného predpisu.
PREDAJ A POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH
Čl. 3
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
Na trhových miestach môžu predávať výrobky a poskytovať službyl)
a.
fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov2),
b.
fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny3),
c.
občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
1)

§ lO zákona č.l78/l998 Z. z.
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zákon č. 455/l99l Zb. v znení neskorších
predpisov.
3)
Zákon č. lO5/l99O Zb. o súkromnom podnikaní oobčanov v znení neskorších predpisov. § 2 ods. 3 zákona č.
634/l992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
2)

Čl. 4
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach
1.
Na trhových miestach je povolený predaj týchto výrobkov:
a.
spotrebné výrobky /textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, textilná galantéria,
dekoračné a ozdobné predmety, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové
potreby a hračky a pod./,
b.
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c.
ovocie a zelenina, lesné plodiny
d.
kvetiny,
e.
vlastné použité výrobky /textilné, odevné, športové, spotrebné, obuv a pod./.
2.
Na trhových miestach je povolené poskytovať tieto služby:
a.
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
b.
opravu dáždnikov,
c.
opravu a čistenie obuvi, oprava pančúch a textílií,
d.
kľúčové služby,
e.
opravu hodín,
f.
brašnárstvo,
g.
výrobu a obťahovanie gombíkov.

Čl. 5
Obmedzenie predaja na trhových miestach
1.
V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného
predpisu4).
2.
Ambulantne sa môžu predávať výrobky podľa § 4 ods. l trhového poriadku..

Čl. 6
Zákaz predaja
Na trhových miestach sa zakazuje predávať5)
a.
b.
c.
d.

zbrane a strelivo6),
výbušniny7) a pyrotechnické výrobky8),
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť9),
tabak a tabakové výrobkylO),

_____________________
4)
§ 36 zákona č. 455/l99l zb.
5)
§ 6 zákona č. l78/l998 Z. z.
6)
Zákon NR SR č. 246/l993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon SNR č. 5l/l988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších
predpisov.
8)
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/l99l Zb. o pyrotechnických výrobkoch.
9)
Zákon SNR č. 445/l99O Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí
spôsobilých ohroziť mravnosť.
l0)
Zákon č. 67/l997 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

e.
lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f.
jedy, omamné a psychotropné látkyll),
g.
liekyl2),
h.
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i.
chránené druhy živočíchovl3) a nebezpečné živočíchyl4),
j.
živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýbl5); zákaz sa nevzťahuje na
propagačné predajné podujatia a zvody zvieratl6) organizované zväzmi a združeniami
chovateľov.
k.
mäso, mlieko a výrobky z nich z domácej produkcie, domácky vyrobené víno a
destiláty ako aj ďalšie domáce potravinové produkty /kompóty, sirupy, konzervy, pečivo,
polotovary a pod./, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené osobitným predpisom l7).
Čl. 7
Povinnosti predávajúcich
1.
Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné
a.
zabezpečiť si povolenie na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhovom
mieste od príslušného orgánul8),
b.
preukázať sa oprávnením na podnikanie podľa osobitných predpisov2),
c.
označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisovl9)
d.
vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia2O),
e.
používať elektronickú registračnú pokladňu2l),
f.
zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou22),
g.
viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov23),
h.
pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb udržiavať čistotu a poriadok podľa
podmienok ustanovených týmto trhovým poriadkom a správcom,
i.
predávať výrobky alebo poskytovať služby len vo vyhovujúcom predajnom zariadení,
podľa § 5 tohto trhového poriadku, schválenom správcom trhoviska,
j.
dodržiavať tento trhový poriadok a trhový poriadok vydaný pre konkrétne trhové
miesto,
k.
zaplatiť stanovené poplatky a náklady za služby spojené s nájmom, určené správcom
trhoviska.
_____________________
ll)

Nariadenia vlády SSR č. 2O6/l988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení
neskorších predpisov.
l2)
Zákon NR SR č. 277/l994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
l3)
§ 5, 24, 26 a 29 zákona NR SR č. 287/l994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
l4)
§ 8 ods. 2 zákona NR SR č. ll5/l995 Z. z. o ochrane zvierat.
l5)
§ 65 vyhlášky FM PaV č. l2l/l987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov.
l6)
§ 26 zákona NR SR č.337/l998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
l7)
Zákon NR SR č. l52/l995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Zákon FZ ČSFR č. 634/l992 Zb. o
ochrane spotrebiteľa. Výnos MP SR a MZ SR o vydaní Potravinového kódexu v znení neskorších predpisov.
l8)
§ 3 zákona č. l78/l998 Z. z.
l9)
§ 3O ods. l až 5 zákona č. 455/l99l Zb. v znení neskorších predpisov. § l4 zákona č. 634/l002 Zb. v znení
neskorších predpisov.
2O)
§ ll ods. l písm. g) zákona č. l78/l998 Z. z.
2l)
Zákon SNR č. 5ll/l992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v
znení neskorších predpisov. Vyhláška MF SR č. 55/l994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou
registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov.

2.
Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú na požiadanie správcu
trhoviska a orgánov dozoru24)ďalej povinné
a.
predložiť doklad o nadobudnutí tovaru,
b.
pri predaji húb predložiť osvedčenie o znalosti húb,
c.
preukázať sa splnením povinností podľa predchádzajúceho odseku.
3.
Oprávnenie na podnikanie /odsek l písm. b)/, vedenie autorizovanej inšpekčnej
knihy /odsek l písm. f)/ a doklad o nadobudnutí tovaru /ods. 2 písm. a)/ sa nevyžadujú ak ide o
predaj podľa § 3 písm. b) a c) tohto trhového poriadku.
Čl. 8
Predajný a prevádzkový čas
1.
Prevádzkový čas a trhové dni na trhových miestach určuje správca trhoviska podľa
l8)
zákona v rozmedzí týchto časových úsekov:
V čase úradných hodín Obecného úradu v Rudníku, okrem úradných hodín po vydaní
súhlasu starostom obce.
Čl. 9
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny na trhových miestach
Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné
a.
dodržiavať predpísané hygienické a technické zásady stanovené osobitnými
predpismil7),
b.
udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote,
c.
po ukončení činnosti zanechať predajné miesto čisté a upratané,
d.
odpad súvisiaci s predajom ukladať na vyhradených miestach a do určených nádob,
e.
vykonávať pravidelnú hygienickú očistu predajného miesta alebo prevádzky, pred
uložením do odpadových nádob obalový materiál /kartóny, drevené debničky a pod./ rozobrať
a uložiť tak, aby zaberali čo najmenej priestoru,

Správca obecného trhoviska
Čl. 10
Správca obecného trhoviska
1.
Správu obecného trhoviska vykonáva obec.
2.
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, vyberanie
poplatkov a určovanie ďalších podmienok súvisiacich s prevádzkou obecného trhoviska,
vydáva obec.
3.
Správca je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
____________________
22)

§ l5 zákona NR SR č. l8/l996 Z. z. o cenách.
§ 3O ods. 6 zákona č. 455/l99l Zb. Vyhláška MV SR č. l33/l994 Z. z. o inšpekčných knihách.
24)
§ l2 zákona č. l78/l998 Z. z.
23)

Čl. 11
1.
Správca je oprávnený kontrolovať
a.
oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na obecnom trhu,
b.
doklad o nadobudnutí tovaru,
c.
používanie elektronickej registračnej pokladnice,
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 občanmi medzi sebou; primeranosť množstva týchto predávaných
výrobkov posúdi individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov,
2.
Pri predaji húb správca kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a
zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb.
3.
Správca mestského trhu je povinný zverejniť na viditeľnom mieste trhový poriadok.
Čl. 12
Orgány dozoru
Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku sú oprávnení vykonávať
a.
b.

Starosta obce
Obcou písomne poverené osoby,

Čl. 13
Pokuty
Za nedodržanie tohto všeobecne záväzného nariadenia je možné uložiť pokutu podľa
osobitných predpisov26).
Čl. 14
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej
tabuli obce.

Vladimír Kišdučák
starosta Obce Rudník
Zverejnené dňa: 1.11.2007
Uznesenie OcZ :79/10/2007
Účinné od: 15.11.2007

26)

§ l2 ods. 2 až 8 zákona č. l78/l998 Z. z. Zákon SNR č. 372/l990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov. § 23 zákona SNR č. 4Ol/l99O Zb. o meste Košice

