Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Starý Tekov
č.71 /2015
O TRHOVOM PORIADKU A O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV
A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH
NA ÚZEMI OBCE STARÝ TEKOV
A JEHO PRÍLOHY Č. 1 TRHOVÝ
PORIADOK TRHOVÝCH MIEST ZRIADENÝCH V OBCI STARÝ TEKOV
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo Obce Starý Tekov podľa §5 ods. 1 a § 3 ods. 5 zákona NR SR č.
178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1, § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
zákona SNR o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach Obce Starý Tekov

Článok I
Všeobecné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území Obce Starý Tekov
a podmienky predaja počas príležitostného trhu počas Tekovských hodov a Vianočných trhov.
§2
Vymedzenie pojmov
Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo
určené na príležitostný trh alebo na 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 prevádzkach 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 podľa osobitného predpisu,
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.

Článok II
Zriadenie trhového miesta, predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste
§3
Trhové miesta
1. Obec Starý Tekov ako správca verejného priestranstva určuje nasledovné trhové miesta pre
príležitostný trh a ambulantný predaj v obci Starý Tekov:
a) verejné priestranstvo na Nám. SNP pri kultúrnom dome, pred nákupným strediskom Mária
Slušná DELTA
b) verejné priestranstvo na Tekovskej ulici pred Obecným úradom
c) priestranstvo amfiteátra
§4
Trhové dni a predajný a prevádzkový čas
2. Obec Starý Tekov stanovuje predajné dni a predajný a prevádzkový čas na trhových
miestach v obci nasledovne:
a) pravidelné trhy na verejnom priestranstve na Nám. SNP
- pondelok od 09.00 hod. do 15.00 hod
- utorok
od 09.00 hod. do 15.00 hod
- streda
od 09.00 hod. do 15.00 hod.
- štvrtok od 09.00 hod. do 15.00 hod
-piatok
od 09.00 hod. do 14.00 hod.
b) príležitostný trh počas Tekovských hodov na verejnom priestranstve na Tekovskej ulici
a v priestoroch amfiteátra
- sobota od 10 ,00 hod.do 22,00 hod
- nedeľa od 10.00 hod. do 22.00 hod.
c) Boje na Hrone+ koncert na verejnom priestranstve na Tekovskej ulici a na amfiteátri
v Starom Tekove
-

v dňoch podľa plánu spoločenských a kultúrnych podujatí organizovaných obcou
od 08.00 hod. do 24.00 hod.

d) Vianočný trh na verejnom priestranstve na Nám. SNP pri kultúrnom dome
- v dňoch podľa plánu spoločenských a kultúrnych podujatí organizovaných obcou
- od 12.00 hod. do 18.00 hod.
e) počas iných spoločenských a kultúrnych podujatí – podľa plánu spoločenských
a kultúrnych podujatí organizovaných obcou
- od 09.00 hod. do 22.00 hod.

§5
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na príležitostnom trhu sa môžu predávať:
- potraviny ( s dodržiavaním zákona č.152/1995 Zb. v znení neskorších zmien)
- ovocie a zelenina,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- balené potravinárske a cukrárenské výrobky, oriešky, sušené ovocie
- včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy
- drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,
- hračky
- knihy, periodická a neperiodická tlač
- výrobky spotrebnej elektroniky,
- domáce potreby
- kvety a priesady kvetín
- ovocné stromky a okrasné dreviny
- drobná domáca hydina
- športové potreby
- vence, umelé kvety
- textilné a odevné výrobky, obuv
- textilné, kožené a prútené výrobky
- drobný tovar,
- papierenské výrobky
- kozmetika a drogériový tovar.
2. Ambulantne sa môže predávať:
- potraviny ( s dodržiavaním zákona č.152/1995 Zb. v znení neskorších zmien)
- knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- balená zmrzlina,
- ovocie a zelenina,
- kvetiny,
3. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
- pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
- oprava dáždnikov
- oprava a čistenie obuvi
- kľúčové služby
- čistenie peria.

§6
Zákaz predaja
1. Na trhových miestach je zakázané predávať:
- 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 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 s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
- chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
2. Na trhovisku sa ďalej zakazuje predávať:
- mlieko a mliečne výrobky, okrem prípadov, kedy ich predaj bude povolený
rozhodnutím príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a orgánom
dozoru,
- kačacie a husacie vajcia,
- výrobky z vajec,
- mäso jatočného hovädzieho dobytka, ošípaných, teliat, oviec, kôz a kozliat,
vrátane vnútorností a výrobkov z nich, mäso a výrobky z domácich zakáľačiek,
mäso drobných zvierat a zveriny, masť,
- lahôdkarské výrobky,
- domácky vyrobené víno a destiláty, ako aj ostatné domáce potravinové produkty –
kompóty, sirupy, pokrájané alebo sušené huby a podob.
- cukrárenské výrobky,
- tovar z prívesov a nákladných áut – s výnimkou predaja zemiakov na zimné
uskladnenie
3. Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov, pokiaľ
je to v záujme obyvateľov obce.

§7
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na
trhových miestach

1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej produkcie a lesné
plodiny,
c) občania predávajúci použité vlastné výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný zaplatiť za predajné miesto a mať svoje predajné
zariadenie označené menom priezviskom a adresou trvalého pobytu, resp. obchodným menom
a adresou sídla alebo miesta podnikania.
3. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach v Obci Starý Tekov
možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydaného Obcou
Starý Tekov.
4. Obec Starý Tekov vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste na území obce osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa § 10 a

§11 zákona c. 178/1998 Z.z. v platnom znení a predloží :
- kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov (fyzické a právnické
osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov) a originál oprávnenia na
podnikanie k nahliadnutiu ,
- čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je
žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
- čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak je žiadateľom fyzická osoba
predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
- doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na
ktorý sa taký doklad vyžaduje,
- fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DANOVÉHO ÚRADU z knihy
elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie
žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu – že nie je povinný na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu,
- ak je žiadateľom osoba – predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín, preukáže, že je
vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú
činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah
k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku – potvrdenie nie staršie ako 1 rok
alebo nájomnú zmluvu.
5. Predávať výrobky na trhovisku môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských
štátov Európskej únie.

§8
Podmienky predaja na trhových miestach
1. Na trhových miestach je možné predávať poľnohospodárske výrobky a tovary v súlade
s platnou právnou úpravou a technickými a hygienickými normami. Výrobky a tovary musia
byť zdravotne nezávadné.
2. Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia. Tovar a výrobky je
povinný predávajúci na požiadanie zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať.
3. Lesné plody, poľnohospodárske výrobky a ďalšie poľnohospodárske produkty musia byť
očistené, zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých listov.
4. Poľnohospodárske výrobky a tovary musia byť viditeľne a zreteľne označené
maloobchodnými cenami, a ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných
triedach, aj akostnou triedou.
5. Predávajúci je povinný sa pri užívaní vyhradeného miesta riadiť pokynmi správcu trhového
miesta, ktorým je: Obec Starý Tekov, Tekovská 1/1, 935 26,Starý Tekov.
6. Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto v čistote a po skončení predaja ho
uviesť do pôvodného stavu. Zakazuje sa ponechať odpad na verejnom priestranstve.

7. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia musia mať pri predaji autorizovanú
inšpekčnú knihu.
8. Predávajúci je pri registrácii povinný zložiť zálohu vo výške 5,- EUR za vyčistenie
verejného priestranstva, pričom táto záloha sa predávajúcemu po skončení predaja a vyčistení
vyhradeného miesta vráti.
§9
Údržba trhoviska
1. Správca trhoviska zabezpečuje čistenie priestorov trhoviska a jeho bezprostredné okolie.
2. Na trhovisku je po prevádzkovom čase zakázané skladovať akékoľvek obaly (vrecia,
prepravky, debny ...).
Predávajúci je povinný zobrať so sebou vyprodukovaný odpad v súvislosti s predajom
výrobkov na trhovisku a trhové miesto nechať čisté.

§ 10
Správa trhových miest a povinnosti správcu
1. Správu trhových miest na území obce vykonáva priamo Obecný úrad Starý Tekov.
2. Správca trhového miesta , v súlade s ust. § 5 ods. 1 a 2 zákona c. 178/1998 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon c. 178/1998 Z.z.) - vypracováva trhový poriadok pre trhovisko
a príležitostný trh a po jeho schválení miestnym zastupiteľstvom zverejní ho na
viditeľnom mieste na trhovisku.
3. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
- oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach (vydané Obecný úradom Starý
Tekov),
- doklad o nadobudnutí tovaru,
- u drobnopestovateľov kontroluje a eviduje 30 dňovú lehotu predaja (v zmysle §3 ods.
4 zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zmien a doplnkov,
- používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich skončení,
- dodržiavanie trhového poriadku,
- primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch,
(primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska
individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov).
4. Správca trhoviska pri predaji húb kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti
predávajúceho. Ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti, alebo ak
predáva huby, ktorých predaj je zakázaný – správca trhoviska bezodkladne informuje
orgány dozoru.
5. Pri predaji označených a neoznačených (domácich ) vajec správca kontroluje platné
veterinárne osvedčenie o vyšetrení chovu , vydané štátnym veterinárnym lekárom.
6. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj

vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve
a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami o čom predávajúci predloží
čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti, alebo že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité
výrobky predávané v primeranom množstve.
7. Správca trhového miesta zabezpečuje výber nájomného za trhové miesto podľa všeobecne
záväzného nariadenia č. 70/2014 o úhradách za služby poskytované obcou Starý Tekov.
8. Správca trhového miesta nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok predajcov
i ostatných účastníkov príležitostných trhov.
§ 11
Nájomné za predajné zariadenie a predajnú plochu
1. Predávajúci je povinný zaplatiť:
- za užívanie verejného priestranstva na trhovisku za – 4 €
2. O zaplatení poplatku správca trhoviska vystaví doklad o zaplatení označený dátumom.
3. Platca je povinný uchovať doklad o zaplatení za účelom kontroly.
§ 12
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním zákona c. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, vykonávajú orgány dozoru,
ktorými sú:
- Slovenská obchodná inšpekcia,
- Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
- Obec Starý Tekov
2. Obec ako orgán dozoru môže uložiť pokutu do 17 000,- EUR
a) fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez
povolenia alebo porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce a pri
diaľniciach,
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá 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 prevádzkach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na
príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach,
mimo takto určených miest alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z
vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nepredloží
doklad o nadobudnutí predávaného tovaru alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí
predávaných lesných plodín.
3. Pokuty uložené obcou sú príjmom obce.
4. Orgán dozoru rieši zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
uložený opatrením podľa predchádzajúceho odseku, ak porušiteľ odstráni zistené nedostatky.

5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa , keď orgány dozoru zistili porušenie
povinností, najneskôr však do troch rokov odo dna, keď k porušeniu povinností došlo.
6. Obec môže 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.
§ 13
Osoby oprávnené na kontrolu dodržiavania trhového poriadku
1. Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku sú oprávnení vykonávať:
- správca trhoviska (Obec Starý Tekov) – poverení zamestnanci obce
- poslanci a miestny kontrolór obce,
- slovenská obchodná inšpekcia.

§ 14
Priestupky
1. Priestupku podľa zákona č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, sa dopustí fyzická osoba,
ktorá:
- zriadila trhové miesto bez povolenia,
- predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia,
- predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú
určené obcou na predaj,
- predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkaňach tržníc,
v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných
trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach,
mimo takto určených miest.
2. Priestupky podľa vyššie uvedeného prejednávajú orgány dozoru.
3. Za priestupok sa uloží pokuta do výšky 8 000 eur. V blokovom konaní možno uložiť za
priestupok podľa vyššie uvedeného pokutu do 4 000 eur.
4. Výnos pokút uložených SOI, orgánmi úradnej kontroly potravín je príjmom štátneho
rozpočtu, výnos pokút uložených obcou – je príjmom rozpočtu obce.
5. Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch

Článok III
Záverečné ustanovenia
§ 15
Záverečné ustanovenia
2. VZN č. 71/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania
služieb na trhových miestach na území Obce Starý Tekov a jeho príloha č.1
Trhový poriadok trhových miest zriadených v Obci Starý Tekov, schválené
uznesením OcZ Starý Tekov č. 3/04/2015 zo dňa: 24.04.2015
3. VZN vyvesené na úradnú tabuľu dňa: 09.04. 2015
4. VZN účinné 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v Obci Starý Tekov: 24.04.2015

V Starom Tekove, dňa 24.04.2015
Ing. Peter Štefan
starosta obce
Vyvesené: 09.05.2015
Zvesené:

24.04.2015

PRÍLOHA č.1
k VZN c. 71/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Starý Tekov

TRHOVÝPORIADOK
trhových miest zriadených
v Obci Starý Tekov
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý Tekov v zmysle podľa §5 ods. 1 a § 3 ods. 5 zákona NR
SR č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1, § 11 ods. 3 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. zákona SNR o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje
„Trhový poriadok trhových miest zriadených v Obci Starý Tekov“.

§1
Úvodné ustanovenia
Trhový poriadok trhových priestorov na území Obce Starý Tekov upravuje základné
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových priestoroch, práva a
povinnosti správcu trhoviska, druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb ako aj
práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky a poskytujú služby
na trhovisku
§2
Určenie trhových miest zriadených Obcou Starý Tekov
1) Trhovým priestorom je verejné priestranstvo vedľa kultúrneho domu na Námestí SNP,
verejné priestranstvo vedľa potravín Mária SLUŠNÁ DELTA , Tekovská ulica a amfiteáter.

§3
Správa trhových miest a povinnosti správcu
1. Správu trhových miest na území Obce Starý Tekov vykonáva priamo Obecný úrad Starý
Tekov.
2. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, pretože za trhové miesto sa
považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je

prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh – za
správcu tohto trhového miesta sa považuje vlastník iného ako verejného priestranstva
alebo vlastník nebytového priestoru.
3. Správca trhového miesta , v súlade s ust. § 5 ods. 1 a 2 zákona c. 178/1998 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon c. 178/1998 Z.z.) - vypracováva trhový poriadok pre trhovisko
a príležitostný trh a po jeho schválení obecným zastupiteľstvom zverejní ho na
viditeľnom mieste na trhovisku.
4. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
- oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach (vydané obcou Starý Tekov),
- doklad o nadobudnutí tovaru,
- u drobnopestovateľov kontroluje a eviduje 30 dňovú lehotu predaja (v zmysle §3 ods.
4 zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zmien a doplnkov,
- používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich skončení,
- dodržiavanie trhového poriadku,
- primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch,
(primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska
individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov).
5. Správca trhoviska pri predaji húb kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti
predávajúceho. Ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti, alebo ak
predáva huby, ktorých predaj je zakázaný – správca trhoviska bezodkladne informuje
orgány dozoru.
6. Pri predaji označených a neoznačených (domácich ) vajec správca kontroluje platné
veterinárne osvedčenie o vyšetrení chovu , vydané štátnym veterinárnym lekárom.
7. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve
a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami o čom predávajúci predloží
čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti, alebo že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky predávané v primeranom množstve.

§4
Podmienky predaja a poskytovania služieb
1. Na trhovisku je povolený predaj výrobkov a poskytovanie služieb v plnom
rozsahu sortimentu vymedzenom v § 4 všeobecne záväzného nariadenia c. 71/2015,
ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na
území Obce Starý Tekov, a to:
- rastlinné výrobky
- ovocie a zelenina (musí vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle
platných predpisov),
- výrobky neslúžiace výžive ľudí (kvety, priesady, osivá, ozdobné kry, ovocné
stromčeky, vianočné stromčeky (je možné predávať len s dokladom o ich nadobudnutí , napr.
od Štátnych lesov), chvojky, šišky, čačina a výrobky z nich,
- sušené ovocie – iba balené výrobcami na to oprávnenými,
- orechy,

- mak.
- čerstvé huby (iba osoby s osvedčením o znalosti húb) a ostatné lesné plody,
- včelí med, včelie produkty a slepačie vajcia – za podmienok stanovených
osobitnými predpismi,
- spotrebné výrobky – knihy, denná a periodická tlač, drobné umelecké predmety
a drobné remeselné výrobky – sezónne ozdobné a úžitkové predmety
k veľkonočným a vianočným sviatkom, pamiatke zosnulých alebo iným
príležitostiam,
- sklo, porcelán, keramika
- kozmetika a drogistický tovar
- hračky,
- výrobky spotrebnej elektroniky,
- domáce potreby
- športové potreby,
- textilné a odevné výrobky, obuv,
- papierenské výrobky
- balená zmrzlina,
2. Na trhovisku je zakázané predávať tieto výrobky:
- zbrane a strelivo,
- výbušniny a pyrotechnické výrobky,
- tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
- tabak a tabakové výrobky,
- lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
- jedy, omamné a psychotropné látky,
- lieky,
- automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
- chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné
živočíchy,
- chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
- tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže
spôsob jeho nadobudnutia a doklad o jeho zdravotnej nezávadnosti.
3. Na trhovisku sa ďalej zakazuje predávať:
- mlieko a mliečne výrobky, okrem prípadov, kedy ich predaj bude povolený
rozhodnutím príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a orgánom
dozoru,
- kačacie a husacie vajcia,
- výrobky z vajec,
- mäso jatočného hovädzieho dobytka, ošípaných, teliat, oviec, kôz a kozliat,
vrátane vnútorností a výrobkov z nich, mäso a výrobky z domácich zakáľačiek,
mäso drobných zvierat a zveriny, masť,
- lahôdkarské výrobky,
- domácky vyrobené víno a destiláty, ako aj ostatné domáce potravinové produkty –
kompóty, sirupy, pokrájané alebo sušené huby a podob.
- cukrárenské výrobky,
- tovar z prívesov a nákladných áut – s výnimkou predaja zemiakov na zimné
uskladnenie.
4. Na trhovisku sa môžu poskytovať tieto služby:
- pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
- oprava dáždnikov,
- oprava a čistenie obuvi,
- klúčové služby,

- čistenie peria.

§5
Predajný čas na trhoviskách Obci starý Tekov
- pondelok :
- utorok:
- streda:
- štvrtok:
- piatok:

9:00 hod. - 15:00 hod
9:00 hod. - 15.00 hod
9:00 hod - 15:00.hod
9.00 hod. - 15.00 hod.
9:00 hod. - 14:00 hod.
§6
Poplatok za užívanie verejného priestranstva

1. Predávajúci je povinný zaplatiť:
- za užívanie verejného priestranstva na trhovisku – 4 €
2. Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí vopred na obecnom úrade.
3. Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
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. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobností orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v
znení neskorších predpisov.
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
VZN č. 71/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
VZN č. 70/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Opravné prostriedky: Nepodáva sa.

§7
Podmienky predaja na trhových miestach a povinnosti predávajúcich
1. Predávajúci predloží:
- preukaz totožnosti občana,
- oprávnenie na podnikanie (živnostenský list, koncesnú listinu alebo iné oprávnenie)
- doklad o nadobudnutí tovaru
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru,
2. Predávajúci je povinný:
- používať elektronickú registračnú pokladnicu (vyhláška MF SR č.55/1994 o spôsobe

vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou),
- udržiavať poriadok, hygienické predpisy a čistotu počas predaja a po skončení,
- označiť tovar s cenovou ponukou
- vyvesiť tabuľku s menom, názvom firmy a adresu.
§8
Údržba trhoviska
1. Správca trhoviska zabezpečuje čistenie priestorov trhoviska a jeho bezprostredné okolie.
2. Na trhovisku je po prevádzkovom čase zakázané skladovať akékoľvek obaly (vrecia,
prepravky, debny ...).
Predávajúci je povinný zobrať so sebou vyprodukovaný odpad v súvislosti s predajom
výrobkov na trhovisku a trhové miesto nechať čisté.
§9
Osoby oprávnené na kontrolu dodržiavania trhového poriadku
1. Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku sú oprávnení vykonávať:
- správca trhoviska (Obec Starý Tekov) – poverení zamestnanci obce
- poslanci a miestny kontrolór obce,
- slovenská obchodná inšpekcia.
§ 10
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, vykonávajú orgány dozoru,
ktorými sú:
- Slovenská obchodná inšpekcia,
- Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
- Obec Starý Tekov
2. Orgán dozoru uloží pokutu do 17 000,- Eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo
právnickej osobe, ktorá:
- zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1 zákona c. 178/1998 Z.z.), alebo
správcovi trhoviska za porušenie povinnosti podľa § 5 ods. 1 a 3 zákona c. 178/1998
Z.z. ,
- predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods. 3
zákona 178/1998 Z.z.), alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých
predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú obcou určené na predaj, alebo predáva výrobky,
ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk,
v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch
3. Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou a orgánmi úradnej kontroly
potravín je príjmom štátneho rozpočtu, výnos pokút uložených obcou je príjmom obce.
§11
Poplatok za užívanie verejného priestranstva
1. Predávajúci je povinný zaplatiť:
- za užívanie verejného priestranstva na trhovisku – 4 €
2. Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí vopred na obecnom úrade.

3. Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
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. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobností orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v
znení neskorších predpisov.
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
VZN č. 71/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
VZN č. 70/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Opravné prostriedky: Nepodáva sa.
§ 12
Priestupky
1. Priestupku podľa zákona c. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, sa dopustí fyzická osoba, ktorá:
- zriadila trhové miesto bez povolenia,
- predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia,
- predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú
určené obcou na predaj,
- predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc,
v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných
trhoch
2. Priestupky podľa vyššie uvedeného prejednávajú orgány dozoru.
3. Za priestupok sa uloží pokuta do výšky 8 000 eur. V blokovom konaní možno uložiť za
priestupok podľa vyššie uvedeného pokutu do 4 000 eur.
4. Výnos pokút uložených SOI, orgánmi úradnej kontroly potravín je príjmom štátneho
rozpočtu, výnos pokút uložených obcou – je príjmom rozpočtu obce.
4. Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

Tento trhový poriadok bol schválený uznesením č. 3/04/2015 zo dňa: 24.04.2015

Zverejnené dňa: 09.04.2015
Zvesené dňa: 24.04.2015

