Všeobecné záväzné nariadenie
obce Horný Bar
číslo 3/2014
ktorým sa podľa zákona č. 178/1998 Z.z. vydáva pre obec Horný Bar

TRHOVÝ PORIADOK

Článok I.
Predmet trhového poriadku
Obec Horný Bar v súlade so zákonom c. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, týmto trhovým
poriadkom upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom
mieste v obci, úlohy obce pri zriaďovaní a povolovaní trhových miest, povinnosti fyzických
osob a právnických osob pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste a
oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto trhového poriadku.
Článok II.
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste vydáva obec.
2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste obec prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný
záujem, účelnosť,bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb.
Článok III.
Vymedzenie a správa trhového miesta v obci
~,

1. Trhové miesto v obci sa vymedzuje dvor pri kultúrnom dome v Hornom Bare, na
verejnom priestranstve pri obecného úradu a na verejnom priestranstve v Šuľanoch.
2. Zakazuje sa podomový predaj.
Článok IV.
Práva a povinnosti obce ako správcu trhoviska
1. Obec ako správca trhoviska kontroluje u predávajúceho
a) oprávnenie na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, zák. c. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní a zák. c. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a
po ich skončení,
d) dodržiavanie tohto trhového poriadku,
e) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa zák. č.511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov.

2. Obec ako správca trhového miesta je povinná bezodkladne písomne informovať
daňový úrad o predávajúcom, ktorý nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu.
V informácii sa uvedie meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby
alebo obchodné meno, sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo organizácie a
daňové identifikačné číslo alebo rodné číslo, ak fyzická osoba nemá povinnosť
registrácie.
3. 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.
Článok V.
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhovom mieste 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) liehoviny, destiláty a spotrebiteľský balené alkoholické nápoje
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j) huby,
k) chránené rastliny.
Článok VI.
Druhy poskytovaných služieb
Na trhovom mieste možno poskytovať tieto služby:
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
b) oprava dáždnikov,
c) kľúčové služby,
d) prípadne aj ďalšie služby s povolením starostu obce.
Článok VII.
Ambulantný predaj v obci
1. V obci sa ambulantne môžu predávať:
a) knihy, denná a periodická tlač,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) ovocie a zelenina, kvetiny
d) hydina
e) textilný tovar, obuv

2. Ambulantný predaj pri cestách v obci a na inom mieste, ako je vymedzené trhové miesto
sa zakazuje.
3. Ambulantným predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve.

Článok VIII.
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby
na trhovom mieste
1. Na trhovom mieste môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať
služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
uvedených v článku IV ods.1, písmo a) tohto trhového poriadku,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
c)fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

Článok IX.
Povinnosti predávajúcich na trhovom mieste
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov (§ 7 ods. 3 Obchodného
zákonníka, § 30 ods. 1 až 5 zák. c. 455/1991 Zb. a § 14 zák. c. 634/1992 Zb.),
b) dodržiavať tento trhový poriadok,
c) používať elektronickú pokladnicu podľa zák. c. 511/1992 Zb.)
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) viest autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou osob uvedených v článku VIII. ods. 1
písmo b) a c),
g) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
h) zaplatiť obci poplatok za užívania VP.
2. Predávajúci je povinný na trhovom mieste predložiť obci ako 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,
c/ zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,

d) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa § 5 ods. 2 a 3 zák. c. 287/1994
Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
e) doklad o nadobudnutí tovaru. Doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,
g) autorizovanú inšpekčnú knihu
Článok X.
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku a zák. c. 178/1998 Z.z. vykonávajú
Slovenská obchodná inšpekcia a obec.
2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu :
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto
bez povolenia alebo porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce,
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.
3. Pokuty uložené obcou sú príjmom obec.
4. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinností, najneskôr však do troch rokov odo dna, keď k porušeniu povinnosti došlo.
Článok XI.
Záverečné stanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne závažnom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon c. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v znení neskorších predpisov.
2. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare sa unieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí dňa 12.12.2014 uznesením č.3/2014.
3.Zmeny a dodatky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Hornom Bare .
4.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015

Štefan Bodó
starosta obce
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