STAROSTA OBCE
v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č.13/2008
vydáva
úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia obce Tehla č. 1/2000
zo dňa 4.8.2000

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území obce Tehla ako vyplýva zo zákona 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro
v Slovenskej republike od 01.01.2009.
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Tehle podľa § 6 ods. 1 Zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj ust. § 3 ods. 3 a §. 5 zákona 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 v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenie
1./ Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Tehla. Nariadenie sa nevzťahuje na predaj v stacionárnej sieti
maloobchodu.
2./ Všeobecne záväzné nariadenie určuje postup pri zriaďovaní trhového miesta, informuje o
zriadených trhových miestach a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia dozoru pri
kontrole dodržiavania tohto nariadenia.
§2
Základné pojmy
1./ Trhové miesta v obci sú:
a./ trhové miesto s príležitostným predajom a poskytovanie služieb na verejnom priestranstve,
b./ ambulantný predaj - predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom
- predaj na prenosných predajných zariadeniach,
- predaj z pojazdnej predajni.
2./ Priestor pre predaj podľa ods. 1 písm. a/ a b/ je vo dvore Obecného úradu, pred miestnym
hostincom, pri miestnom parku a pri starom bufete. Konkrétne miesto pre predaj pred vyhlásením
určí obecný úrad.
§3
Povolenie na a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1./ Povolenie na zriadenie trhového miesta podľa par. 1 písm. a) a b) vydáva obec.
2./ Správu podľa ods. 1 vykonáva obec.
3./ Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným a
technickým podmienkam podľa osobitných predpisov.1)

/2/
§4
Rozsah a čas predaja a poskytovania služieb
1./ Na trhovom mieste s príležitostným predajom na verejnom priestranstve a ambulantným
predajom možno predávať v čase pondelok až piatok od 8.00 hod. do 16.00 hod nasledovné tovary
a poskytovať nasledovné služby:
a./ spotrebné výrobky /najmä textil, odevy, obuv, domáce potreby a hračky/.
b./ poskytovať služieb / najmä brúsenie nožov, nožníc, nástrojov, oprava dáždnikov, oprava
a čistenie
obuvi a kľúčové služby/.
c./ predaj kníh, dennej a periodická tlač, drobných umeleckých predmetov a drobných
remeselných
výrobkov.
d./ balenú a nebalenú zmrzlina, ovocie a zeleninu, kvetiny.
e./ žreby okamžitých lotérií a žreby vecných lotérií.
2./ Predávať v iné dni a v inom čase ako je uvedené v ods. 1 je zakázané.
3./ Poplatok za vyhlásenie a za predajné miesto podľa ods. 1 písm. a) je 3,31 €, podľa ods. 1 písm.
b), c), d) a e) je 1,99 €.
§5
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach 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./ liehy, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
f./ jedy, omamné a psychotropné látky
g./ lieky
h./ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
§6
Práva správcu príležitostného trhu
1./ Správca u predávajúceho kontroluje
a./ oprávnenie na podnikanie a povolenie na predaj a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b./ doklad o nadobudnutí tovaru,
c./ používanie registračnej pokladnice,
d./ udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja a po jeho skončení,
e./ dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia obce.
2./ Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve.
§7
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby
Na trhových miestach podľa § 2 môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať
služby
a./ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie
b./ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne prebytky z vlastnej domácej produkcie

c./ občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
/3/
§8
Povinnosti predávajúcich
1./Predávajúci na trhovom mieste je povinný
a./ Označiť svoje predajné zariadenia podľa zákona č.455/91 v znení neskorších predpisov a
zák. 634/92 Zb. v znení neskorších predpisov
b./ dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie obce o podmienkach predaja a poskytovania
služieb na
trhových miestach
c./ používať elektronickú registračnú pokladnicu,
d./ udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote a po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e./ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f./ viesť autorizovanú inšpekčnú knihu.
2./ Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť orgánom obce
a./ doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom miesta a preukaz totožnosti
b./ povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných
trhoch
c./ zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter
predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb
d./ pri predaji húb doklad o ich znalosti
e./ pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu
f./ doklad o nadobudnutí tovaru: doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve
g./ autorizovanú inšpekčnú knihu
§9
Orgány dozoru a sankcie
1./ Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú starostom obce poverení pracovníci, ktorí sa pri
výkone kontrolnej činnosti preukážu písomným poverením vyhotoveným na tento účel.
2./ Obec môže uložiť pokutu
a./ od 1 659,69 € do 16 596,95 € fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové
miesto bez povolenia
b./ od 165,96 € do 16 596,95 € fyzickej 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 prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom
na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom, mimo takto
určených miest
c./ Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenie zriadila trhové miesto alebo bez
povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste.

/4/
Záverečné ustanovenia
§ 10
1./ Ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb, neobsiahnuté v tomto VZN, sa riadia
zákonom č. 178/1998 Z.z v znení neskorších predpisov.
2./ Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Tehle dňa
4.8.2000
3./ Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 24.8.2000

V Tehle, dňa 30.12.2008

Július Kiss
starosta obce

___________________________
1) Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o
potravinách, výnos Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava
druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z.z.), zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších
predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre
normalizáciu, metrológiu
a
skúšobníctvo
Slovenskej
republiky č. 246/1995 Z.z. o
certifikácii výrobkov.

