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Obecné zastupiteľstvo v Šalove v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998
Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
a podľa § 21 ods. 4 písm. b) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov vydáva toto:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste na území obce Šalov
(Trhový poriadok)
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach, povinnosti právnických a fyzických osôb pri
predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru
pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.
§2
ZÁKLADNÉ POJMY
1. Trhové miesto definuje 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998
Z. z.“).
2. Správu trhoviska a príležitostného trhu vykonáva: Obec Šalov, so sídlom Obecný úrad
Šalov č. 16, PSČ 935 71 Šalov, IČO: 00 307 505.
3. Obec Šalov zriaďuje trhové miesta, ktorými sú:
a) príležitostný trh,
b) ambulantný predaj.
4. Príležitostný trh – je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na verejnom 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.
5. Ambulantný predaj – je 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 sa nepovažuje predajné
zariadenie, na zriadenie ktorého sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitných predpisov).
6. Trhovým miestom v obci Šalov je časť vyčleneného a vyznačeného priestoru pred budovou
Obecného úradu v Šalove, vedeného na LV č. 1, KN parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape pod prac. č. 4546.
7. Trhovým miestom pre ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom,
predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni.
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8. Trhové miesto, kde sa realizuje ambulantný predaj potravín v obci je určené len: priestor
pred budovou Obecného úradu a pred budovou Kultúrneho domu v Šalove, z dôvodu, že
do 100 m od trhového miesta musí byť k dispozícii prívod tečúcej pitnej vody, WC pre
predávajúcich, WC pre kupujúcich (v prípade predaja pokrmov a nápojov na priamu
spotrebu), priestor na odpad s nádobami na dočasné skladovanie odpadkov). Predaj na
trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým
podmienkam.
9. Trhovým miestom je priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný
predaj (vestibul alebo sála kultúrneho domu v Šalove).
§3
POVOLENIE NA ZRIADENIE TRHOVÉHO MIESTA A PREDAJ VÝROBKOV
A POSKYTOVANIE SLUŽIEB
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta, s výnimkou predajných prenosných zariadení
a pojazdných predajní, vydáva výlučne obec.
2. Pri zriadení trhového miesta musí byť dodržaná ochrana verejného poriadku, verejný
záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb.
§4
PREDAJ A POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH
V obci Šalov na trhových miestach je povolené predávať výrobky a poskytovať služby
nasledovnom rozsahu:
1.
Na trhovom mieste v obci je možné predávať nasledovný tovar:
a) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na predajnom mieste,
b) ovocie a zelenina, zemiaky,
c) kvety,
d) balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok stanovených
orgánom potravinárskeho dozoru,
e) knihy a periodiká,
f) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
g) priemyselný tovar, ak povaha výrobku alebo technické podmienky umožňujú
predvedenie funkčnosti a tieto výrobky sú v súlade s technickými normami,,
h) včelie produkty odsúhlasené príslušnou veterinárnou správou,
i) textilné výrobky,
j) dreviny, kry a ich priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny,
k) vianočné stromčeky, čečina, šišky a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad
o spôsobe ich nadobudnutia (súhlas majiteľa lesa potvrdený príslušným obecným
úradom u fyzických osôb, právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi lesa môžu predávať
bez povolenia),
l) živá hydina,
m) vajcia,
n) vence, kahance, sviece.
2.
Na príležitostných trhoch sa okrem tovaru uvedeného v ods. 1) môžu predávať:
a) burčiak,
b) víno,
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3.

4.

5.

6.

7.

c) pivo,
d) medovina.
Ambulantne sa okrem tovaru uvedeného v bode 1) a 2) môže predávať:
iné potraviny, mäso a mäsové výrobky sa môžu predávať len v pojazdných predajniach,
ktoré vyhovujú tomuto účelu a majú o tom rozhodnutie príslušného orgánu pre ochranu
zdravia.
Na trhových miestach sa môžu poskytovať služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc, iného náradia a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčová služby,
f) čistenie peria,
g) rezanie kapusty.
Na trhových miestach je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na
predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné látky a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné
živočíchy,
j) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
k) sušené huby, okrem sušených húb vyrábaných a balených oprávnenými výrobcami,
l) domácky vyrábané potravinárske produkty, napr. kompóty, sirupy a pod.
Na trhovom mieste je zakázané:
a) prevádzkovať hazardné hry,
b) manipulovať s predajným miestom a poškodzovať ho,
c) predávať tovar mimo predajného miesta,
d) vykonávať v ňom inú činnosť ako je uvedené v tomto trhovom poriadku,
e) robiť neporiadok, fajčiť a piť alkoholické nápoje.
Predávajúci, ktorý predáva vajcia z vlastnej výroby musí byť:
a) zaregistrovaný a musí mať potvrdenie RVPS o vykonaní oznámenie činností
súvisiacich s uvádzaním potravín do obehu,
c) potraviny musia byť pri predaji umiestnené najmenej 70 cm nad zemou, ovocie,
zelenina v debnách a stojanoch,
d) za zdravotnú nezávadnosť predávaných surovín a potravín zodpovedá predávajúci.
Počas predaja je predávajúci povinný chrániť tovar pred znečistením a vonkajšími
nepriaznivými vplyvmi,
e) predaj ovocných stromov a kríkov ako množiteľného materiálu je možný za
predpokladu, že je označené štítkom o odrode, množiteľnej stanici a pod. pričom
predávajúci musí mať doklad o nadobudnutí tovaru, kmeň musí byť označený
farebnou bodkou.
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8. Obec Šalov je povinná nahlásiť predaj potravín na trhových miestach príslušnej RVPS
a
vydanie povolenia telefonicky, alebo elektronickou poštou oznamuje aj Finančnému
riaditeľstvo SR (číslo tel. 048/4317222, resp. elektronickou poštou na adresu:
trhove.miesto@financnasprava.sk ).
§5
PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY
Obec Šalov na základe žiadosti môže dať povolenie k príležitostným trhom na základe
individuálneho posúdenia.
§6
TRHOVÉ DNI
Obec Šalov určuje na trhových miestach označených v § 2 trhové dni a predajnú dobu:
pondelok až piatok od 8.00 hod. do 15.00 hod.
§7
POVINNOSTI PREDÁVAJÚCICH NA TRHOVÝCH MIESTACH
1.

Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie svojím menom, priezviskom a adresou
predávajúceho alebo názvom a sídlom,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po ukončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia.
2.
Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska,
správcovi
príležitostného trhu, ambulantného predaja a orgánu trhového dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste a doklad totožnosti,
b) fotokópiu strany označenej ako Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej
registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu
pokladnice alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, podľa
ktorého žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať
registračnú pokladnicu,
c) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za
predajné zariadenie alebo predajnú plochu,
d) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru alebo poskytovania služieb,
e) pri predaji lesných plodín súhlas vlastníka lesného pozemku na ich zber,
f) doklad o nadobudnutí tovaru, ktorý sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
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§8
POPLATOK ZA PRENAJATÚ PLOCHU
1. Poplatok za prenajatú plochu je stanovený v platnom VZN obce o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva za každý začatý 1 m2 užívaného priestranstva a každý aj
začatý deň a vyrubuje sa rozhodnutím.
2. Poplatok pri ambulantnom predaji v sále alebo vo vestibule kultúrneho domu obce podľa
platného VZN obce o určovaní nájomného na prenájom nebytových priestorov, pozemkov
a iného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce. Poplatok sa platí pred zaujatím miesta
na predaja na poskytnutie služby na Obecnom úrade Šalov.
3. Doklad o zaplatení je predávajúci povinný uchovať po celú dobu predaja a na požiadanie
ho predložiť kontrolným orgánom.
§9
ORGÁNY DOZORU, POKUTY
1. Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia (v skratke „SOI“),
b) Obec Šalov - starostka obce a poverení zamestnanci obce,
c) príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (v skratke „RÚVZ“),
d) príslušný Regionálna veterinárna a potravinová správa v skratke „RVPS“),
e) príslušný daňový úrad (v skratke „DÚ“).
2. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného
výrobku na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti.
Kontrolný orgán je povinný vydať predávajúcemu potvrdenie o dobratí vzorky, v ktorom sa
uvedie množstvo vzorky jeho hodnota.
3. Na požiadanie kontrolného orgánu sa musí predávajúci preukázať najmä:
a) preukazom totožnosti,
b) doklad na oprávnenie podnikania,
c) doklady veterinárnych orgánov, prípadne štátnej skúšobne,
d) potvrdenie o zaplatení trhového miesta.
4. Občania z krajín EÚ sú povinní splniť si registračnú povinnosť v zmysle § 6 ods.1 zákona
č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, z čoho vyplýva, že každý
predajca umiestňujúci potraviny na trh je povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému
orgánu úradnej kontroly potravín.
5. Orgány dozoru sú oprávnené zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
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.
6. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 16 596 € v z mysle § 12 zákona č. 178/1998
Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení
neskorších predpisov.
7. Pri zistení porušenia ustanovení tohto VZN, môže starosta obce uložiť právnickej osobe
alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zákonov a predpisov do výšky
6 638 €. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky
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protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis
o správnom konaní. Pokuty sú príjmom obce Šalov.
8. Tento trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste –
úradná tabuľa Obce Šalov pri obecnom úrade.
§ 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Šalove uznesením č.: 29/2015 zo dňa
30.06.2015 a nadobúda účinnosť dňom 01.07. 2015.
V Šalove, dňa 30.06.2015

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce
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