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OBCE K R I V A N Y č. 1/2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v obci Krivany

Návrh VZN : na pripomienkovanie na úradnej tabuli v obci Krivany dňa: 13.02.2014
Návrh VZN zvesený dňa: 27.02.2014
VZN vyvesené dňa: 28.02.2014
VZN nadobúda účinnosť dňa: 15.03.2014

Obecné zastupiteľstvo v Krivanoch v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. i) a § 6
zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia
§ 3 ods. 3 zák. 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 (ďalej
len zákon č. 178/1998 Z.z.) a v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Krivany č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci Krivany.

§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto nariadenie upravuje podmienky predaja tovaru a poskytovania služieb na
trhových miestach, stánkoch s trvalým stanovišťom a verejných priestranstvách
určených na príležitostný trh alebo ambulantný predaj v obci.
2. Predmetom úpravy je stanoviť trhové miesta v obci, podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb, podmienky konania príležitostných trhov, trhové dni
a prevádzkový čas na trhoviskách.
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) Trhové miesto – trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné
priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj (§2 ods. 1 písm.
a) zákona o trhových miestach. Trhové miesto je aj priestranstvo alebo nebytový
priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj so súhlasom obce Krivany. Za
trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo dočasne alebo trvalo prenajaté na
predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo
a technologicky patrí k prevádzkárni ( ust. § 2 ods. 2 zákona o trhových miestach).
b) Ambulantný predaj – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj
na verejnom priestranstve, za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné
predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa
vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 1 písm. e) zákona
o trhových miestach).
c) 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 fyzickými osobami medzi sebou.
d) Stánok 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.

§3
Určenie trhového miesta, trhových dní a predajného a prevádzkového času
1. Obec Krivany ako správca verejného priestranstva určuje nasledovné trhové
miesta pre ambulantný predaj:
a) verejné priestranstvo pred budovou požiarnej zbrojnice v centre obce a miesta
verejne prístupné určené obcou Krivany,
b) sála kultúrneho domu.
2. Obec Krivany ako správca verejného priestranstva určuje nasledovné trhové
miest pre príležitostné trhy:
a) pri príležitosti konania spoločenských podujatí priestranstvo v areáli amfiteátra
a plocha pri obecnej sýpke.
3. Obec Krivany stanovuje predajné dni a predajný a prevádzkový čas na
trhových miestach v obci nasledovne:
a) pondelok až piatok v čase od 8.00 do 15.00 hodiny,
b) počas konania víkendových spoločenských podujatí sobota a nedeľa – podľa
vopred určenej dohody so správcom vereného priestranstva.

§4
Správa trhového miesta
Správcom trhového miesta je obec Krivany, ktorá zabezpečuje jeho správu. Obec je
orgán dozoru podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov na
trhových miestach v znení neskorších predpisov.
§5
Povolenie na zriadenie trhového miesta
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste vydáva obec Krivany. Poplatok za predaj je uhradený na
obecnom úrade v Krivanoch v zmysle VZN č. 3/2013 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Krivany a Prílohy č. 2 k VZN 3/2013 a Sadzobníka cien obce Krivany.
2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec Krivany prihliada na ochranu
verejného poriadku, verejný záujem, účelovosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja
výrobkov a poskytovania služieb.

§6
Oprávnenie na predaj
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky
a poskytovať služby:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov (§ 2 ods. 2 obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov),
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti a to: samostatne hospodáriaci roľníci,
drobnochovatelia a pestovatelia,
c) osoby bez podnikateľského oprávnenia – autori ľudových umeleckých
predmetov a výrobkov.

§7
Povinnosti predávajúcich a poskytujúcich služby na trhovom mieste
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný pred každým predajom nahlásiť sa na
Obecnom úrade v Krivanoch a zaplatiť poplatok v zmysle Prílohy č. 2 VZN 3/2013
a Sadzobníka cien obce Krivany.
2. Predávajúci je ďalej povinný:
a) mať svoje predajné zariadenie označené menom, priezviskom a adresou trvalého
pobytu, resp. obchodným menom a adresou sídla alebo miesta podnikania
b) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
c) fyzické osoby a právnické osoby – podnikatelia musia mať pri predaji autorizovanú
inšpekčnú knihu,
c) dodržiavať čistotu, poriadok, bezpečnosť chodu svojej prevádzky a zabezpečiť svoj
tovar pred odcudzením
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
e) pri predaji potravín a živej hydiny mať súhlas príslušného Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,
f) zabezpečiť hygienu predaja,
g) mať k dispozícii doklad o pôvode tovaru,
h) mať potravinárske výrobky zdravotne nezávadné, ich uskladnenie musí byť
v súlade s hygienickými predpismi ( za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu
predávaných výrobkov zodpovedá predávajúci),
i) používať ciachované váhy, miery, závažia a dodržiava zásady zákona o ochrane
spotrebiteľa
j) tovar a výrobky na požiadania zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať
§8
Práva a povinnosti správcu trhového miesta
1. Správca trhového miesta kontroluje u predávajúceho:
a) doklad o oprávnení na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov,
povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste
b) povolenie na užívanie predajnej plochy a zaplatenie poplatku v zmysle príslušného
VZN,
c) zdravotný preukaz ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovania
služieb,
d) doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve, o predaj rastlinných
a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti),
e) súhlas príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy pri predaji potravín a živej hydiny
f) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
g) dodržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb.
2. Správca trhového miesta je povinný :
a) zabezpečiť pre predávajúcich sociálne zariadenie a pitnú vodu v priestoroch
obecného úradu a kultúrneho domu,
b) zabezpečiť dostatok odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadkov,
c) spolupracovať s kontrolnými orgánmi.

§9
Zákaz predaja
1. Na trhovom mieste sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky
c) tlač a iný tovar ohrozujúci mravnosť
d) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
e) tabak a tabakové výrobky
f) jedy, omamné a psychotropné látky
g) lieky
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i) chránené druhy živočíchov
j) chránené rastliny a invázne druhy rastlín
k) predaj tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo pôvod
l) ďalšie výrobky uvedené v § 6 Zák. č. 178/1998 Z.z.
2. Obec Krivany môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov
a produktov, pokiaľ je to v záujme obyvateľov obce.
§ 10
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na trhovom mieste sa môžu predávať:
• ovocie a zelenina
• produkty živočíšneho pôvodu – mäso, mäsové výrobky, mliečne výrobky a pod. (za
podmienok dodržiavania technických, prevádzkových a hygienických podmienok
podľa osobitných predpisov najmä zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách). Tieto
produkty je možné predávať iba v pojazdných predajniach na tento účel
schválených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
• živá hydina (so súhlasným stanoviskom Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy na predaj hydiny, so splnenými podmienkami na prepravu hydiny – ako je
ustajnenie a napájanie)
• jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
• balené potravinárske a cukrárenské výrobky
• včelie produkty (trhovník musí mať doklad veterinárnej správy)
• drobné umelecké a drobné remeselné výrobky
• hračky
• knihy, audio a video nosiče
• výrobky spotrebnej elektroniky
• domáce potreby
• poľnohospodárske výrobky – kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená,
obilie, obilné šroty, kŕmne zmesky, umelé hnojivá
• športové potreby
• textilné a odevné výrobky, obuv
• drobný tovar
• papierenské výrobky
• kozmetika a drogériový tovar
2. Na trhovom mieste možno poskytovať tieto služby:
• rýchle občerstvenie a stravovanie
• brúsenie nožov, nožníc, náradia
• oprava dáždnikov
• výroba kľúčov
• oprava a čistenie obuvi

• fotografické, video a reprodukčné služby
• obšívanie kobercov
• čistenie peria
• sklenárske práce
• iné služby určené správcom trhoviska

§ 11
Sankcie
1. Obec ako orgán dozoru môže za porušenie ustanovení tohto trhového poriadku
oprávnená na základe ust. § 12 ods. 1 zákona o trhových miestach uložiť pokutu do
16 596 €:
a) Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez
povolenia, alebo porušila zákaz ambulantného predaja.
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
v tomto všeobecne záväznom nariadení 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.
2. Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy orgány dozoru zistili porušenie
povinností, najneskôr však do 3 rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo.
3. Obec je na základe § 12 ods. 4 zákona č. 178/1998 oprávnená 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.

§ 12
Záverečné ustanovenia
1.Všeobecne záväzné nariadenie obce Krivany č. 1/2014 o predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Krivany schválilo obecné
zastupiteľstvo na svojom 23. zasadnutí dňa 27.2.2014 uznesením číslo 333/2014.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Krivany č. 1/2014 nadobúda účinnosť
dňa 15.3.2014.

Ján Šejirman
starosta obce

