Všeobecne záväzné nariadenie
obec Pravenec
č. 3/2015
ktorým sa vydáva trhový poriadok
pre príležitostný trh – Jarmok ľudových remesiel
Obecné zastupiteľstvo v Pravenci podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva tento trhový poriadok
pre príležitostný trh Jarmok ľudových remesiel.
§1
Určenie priestranstva príležitostného trhu
1. Trhový poriadok platí pre príležitostný trh Jarmok ľudových remesiel, ktorý sa koná na
verejnom priestranstve – miestna komunikácia parcela č. KN-C 1275/25.
2. Správcom príležitostného trhu je obec Pravenec, so sídlom Obecný úrad, Pravenec 208,
972 16 Pravenec, tel. 046/5441122.
§2
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na príležitostnom trhu je povolené predávať a poskytovať nasledovné druhy výrobkov
a služieb:
a) potravinový tovar
- ovocie a zelenina, pukance, jadierka a suché plody,
- kvasená kapusta a iná kvasená zelenina,
- sušené ovocie, orechy, mandle, pukance, spracované a balené oprávnenými
výrobcami,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- huby čerstvé jedlé a spracovateľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v
prevádzkarni (predajca čerstvých húb musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej
spôsobilosti),
- slepačie vajcia po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly
potravín,
- chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného
orgánu úradnej kontroly potravín,
- balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale po vydaní súhlasného stanoviska
príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
- mäso a mäsové výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej
kontroly potravín,
- mlieko a mliečne výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu
úradnej kontroly potravín,
- včelie produkty; pri vlastnej výrobe sa predávajúci preukáže dokladom veterinárnej
správy z miesta pôvodu potraviny,
- lesné plodiny a suché plodiny,
- ovocné šťavy, domáce sirupy, mušty, domáce zaváraniny a bioprodukty,

víno a medovina,
medovníky a trdelníky,
živé sladkovodné trhové ryby,
byliny a koreniny čerstvé a sušené,
ostatný tovar
kvetiny, sadenice a semená,
vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,
výrobky z prútia, peria a kože,
výrobky zo skla, keramiky a porcelánu s ukážkami tradičných remesiel,
remeselné a umelecké výrobky,
ozdoby a dekorácie,
náradie a pomôcky pre farmárov,
knihy,
textilné výrobky, odevné výrobky a obuv,
papierenský tovar, drogériový tovar a kozmetika,
ručne vyrábané a iné hračky,
drobný tovar,
športové potreby,
audio a video nosiče,
zberateľské predmety
domáca vodná hydina, domáca hrabavá hydina, domáce králiky, sladkovodné trhové
ryby
d) služby
- oprava a čistenie obuvi
- brúsenie nožov, nožníc a náradia
- kľúčové služby
- brašnárske služby
- maľovanie portrétov, fotografovanie
- tetovanie umývateľnými prostriedkami
- oprava dáždnikov
- prevádzkovanie zábavných zariadení (atrakcie – kolotoče)
- pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie
- čistenie peria.
2. Na príležitostnom trhu je zakázané predávať:
- zbrane a strelivo,
- výbušniny a pyrotechnické výrobky,
- tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť,
- tabak a tabakové výrobky,
- geneticky modifikované potraviny,
- jedy, omamné a psychotropné látky,
- lieky,
- automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
- chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
- chránené rastliny,
- živé zvieratá, s výnimkou zvierat uvedených v písm. c).
b)
c)

§3
Podmienky predaja na trhových miestach a povinnosti predávajúcich

1. Predávať výrobky a poskytovať služby na príležitostnom trhu je možné len na základe
povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydaného obcou Pravenec.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
- Označiť svoje predajné miesto podľa osobitných predpisov (podľa § 30 ods. 1 -5
zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), v prípade predávajúcich
podľa §10 písm. b) c) zákona č.178/1998 Z. z. v platnom znení doplniť označenie
predávajúceho o údaj, že ide o výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo lesné plodiny, alebo o vlastné použité výrobky
- Dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu.
- Používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov (zákon č.
289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a
doplnení zákona č.511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR c.
55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou
pokladnicou v znení vyhlášky MF SR č. 59/1995 Z. z. a vyhlášky MF SR č 353/1996
Z. z.).
- Udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.
- Tovar označiť viditeľne cenovkami, predávajúci nesmie o tovare uvádzať nepravdivé
údaje (v zmysle § 15 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a
§ 12 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
- Vyradiť z predaja potraviny skazené, vzbudzujúce odpor alebo inak poškodené,
deformované, znečistené, chemicky alebo mikrobiologicky narušené, neznámeho
pôvodu.
- Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia a mať dostatok
obalového materiálu zodpovedajúceho hygienickým predpisom. Vykonávať pri
predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váženia.
- Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru podľa §5 ods. 4 písm. a/ a b/
zákona č. 178/1998 Z. z. 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.
- Osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti je povinná poskytnúť orgánom dozoru na ich požiadanie
vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky
pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.
3. Predávané potraviny musia byť zdravotne bezpečné, kvalitné, známeho pôvodu, v lehote
spotreby, skladované, balené a označené v súlade s platnou legislatívou, pričom v mieste
predaja musia byť k nahliadnutiu dodacie listy, resp. iné doklady o nadobudnutí tovaru,
doklady o zdravotnej a odbornej spôsobilosti. Suroviny a poľnohospodárske výrobky
musia byť zdravotne neškodlivé, nesmú byť umiestnené priamo na zemi, okrem
zemiakov, hlávkovej kapusty, melónov a koreňovej zeleniny. Počas predaja musia byť
potraviny chránené pred znečistením a vonkajšími vplyvmi.
4. Na trhovom mieste je zakázané:
- manipulovať s predajnými miestami bez súhlasu správcu trhového miesta,
- predávať tovar mimo predajného zariadenia (trhového miesta),
- prevádzkovať hazardné hry a zúčastňovať sa na týchto hrách.
5. Pri predaji živých rýb, domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich
králikov je predávajúci povinný dodržať nasledovné podmienky predaja:

6.
7.

8.

9.

- predávané živé ryby a zvieratá musia byť klinicky zdravé, čo musí byť potvrdené vo
veterinárnom osvedčení, sprievodnom doklade na premiestnenie zvierat a živých rýb,
ktoré vydá príslušná RVPS alebo poverený súkromný veterinárny lekár v mieste
pôvodu zvierat alebo živých rýb,
- z pohľadu dobrých životných podmienok a ochrany zvierat je potrebné zabezpečiť
najmä napájanie a kŕmenie zvierat, vhodné ustajnenie zvierat podľa druhu a kategórie
zvierat, ochranu proti nepriazni počasia, voľnosť pohybu, kontrolu zvierat, v prípade
potreby ošetrenie zvierat a ďalšie požiadavky,
- pri predaji živých rýb sa ryby umiestňujú v príručných nádržiach, v ktorých na 1m3
vody pripadá najviac 200 kg živých rýb, teplota vody je v rozmedzí 5 °C- 10 °C a je
zabezpečená možnosť dostatočnej výmeny pitnej vody,
- ryby možno z vody vyberať len pomocou podberáka, pri manipulácii s rybami sa
nesmie chytať ryby za oči a za žiabre, zbavovať ryby šupín za živa, násilne vytláčať
rybám ikry, omráčiť a usmrtiť ryby iným ako povoleným spôsobom,
- ryby je možné usmrcovať len omráčením pomocou úderu tupým predmetom do
temena hlavy a následným pretnutím miechy a cievy rezom vedeným bezprostredne
za hlavou alebo prerezaním žiabrových oblúkov s následným vykrvením,
- usmrtenie ryby sa vykonáva v osobitnom priestore mimo dohľadu zákazníka,
- predajca je zodpovedný za predaj a manipuláciu so zvieratami a živými rybami a za
dodržiavanie všetkých veterinárnych požiadaviek na ochranu zvierat do momentu,
kým zviera alebo rybu nepredá, teda kým sa zviera alebo ryba nedostane do
dispozičného práva kupujúceho. Od tohto okamihu sa zviera alebo ryba stáva
výlučným vlastníctvom kupujúceho, ktorý zodpovedá za spôsob manipulácie so
zvieraťom alebo rybou.
Vianočné stromčeky, šišky a čačinu v neupravenom stave je povolené predávať len na
základe potvrdenia o ich nadobudnutí.
Predávajúci pri predaji malých množstiev prvotných produktov živočíšneho pôvodu sa
musí preukázať dokladom o „Potvrdení o registrácii prevádzkarne potravinárskeho
podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu a jej činností v zmysle § 40 zákona č. 39/2007
Z.z. o veterinárnej starostlivosti“, ktoré vydáva príslušná regionálna veterinárna
a potravinová správa (ďalej len RVPS) v mieste sídla prvovýrobcu.
Predávajúci pri predaji malých množstiev prvotných produktov rastlinného pôvodu sa
musí preukázať kópiou „Oznámenia o registrácii na priamy predaj a dodávanie malého
množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným
maloobchodným prevádzkarniam v zmysle NV č. 360/2011.
Pri ambulantnom predaji výrobkov z pojazdnej predajne je predávajúci povinný sa
preukázať:
a) živnostenským listom. Ak ide o predávajúceho z iného členského štátu, tak ten je
povinný tiež preukázať sa živnostenským listom vydaným živnostenským úradom
v Slovenskej republike.
b) rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva , alebo rozhodnutím Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva na uvedenie priestorov ambulantného predaja do prevádzky.
c) kópiou oznámenia o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností
súvisiacich s ich umiestnením na trh podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 152/1995 Z.z.
potravinách v platnom znení. Túto povinnosť si musí splniť na príslušnej RVPS
v regióne, kde prevádzkuje ambulantný predaj, teda na RVPS Prievidza.
d) dokladom o nadobudnutí tovaru.

§4
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu
1. Sadzba dane za záber verejného priestranstva za umiestnenie predajného zariadenia na
území konania príležitostného trhu sa stanovuje všeobecne záväzným nariadením o
miestnych daniach obce Pravenec.
§5
Trhové dni a predajný čas
1. Trhové dni a predajná doba sú nasledovné:
a) trhové dni: druhá júnová sobota
b) predajná doba: od 9.00 hod. do 18.00 hod.
2. Organizátor má právo v prípade nepredvídateľných okolností primerane upraviť predajnú
dobu.
§6
Prenajímanie prenosných predajných zariadení
1. Prenosné predajné zariadenia sa neprenajímajú.
§7
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
1. Predávajúci je povinný:
- dodržiavať predpísané hygienické a technické zásady stanovené osobitnými predpismi
(zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Zákon č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, výnos MP SR a
MZ SR o vydaní Potravinového kódexu v znení neskorších predpisov)
- dodržiavať bezpečnostné predpisy
- dodržiavať Trhový poriadok,
- udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať miesto predaja čisté a upratané,
- rešpektovať pokyny správu trhového miesta
- odpad vzniknutý počas predaja vložiť do na to určeného kontajnera
- zabezpečiť likvidáciu drevených prepraviek a kartónových obalov na vlastné náklady.
§8
Orgány dozoru a kontrolná činnosť
1. Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať:
- starosta obce,
- hlavný kontrolór obce Pravenec,
- poslanci obecného zastupiteľstva,
- starostom poverení zamestnanci Obecného úradu v Pravenci.
2. Kontrolné orgány môžu zakázať predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb fyzickej
alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na
trhovom mieste.

§9
Sankcie
1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia je možné ukladať sankcie v zmysle zákona
o podmienkach predaja.
2. Výnos pokút uložených obcou je príjmom obce.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Pravenec a na internetovej stránke
obce Pravenec dňa 2.6.2015.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Pravenci č. 43/2015 bod.
II. zo dňa 18.6.2015
3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce t.j. 19.6.2015
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ..............................

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce

