NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016
Obce Trenčianska Teplá
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Obec Trenčianska Teplá na základe § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 178/1998 z. z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien
a doplnkov a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie o
na trhových miestach.

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach a ambulantný predaj v obci, povinnosť fyzických a právnických
osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov
dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.
Článok 2
Základné pojmy
1. Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo
určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
v prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach,
d) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj
vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov
v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
e) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj
na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj
na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou; stánok s dočasným stanovišťom
a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie
sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,
f) stánkom 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.

2. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkarňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme
na ambulantný predaj.
3. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj
tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí
k prevádzkarni.
Článok 3
Zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Trhové miesto zriaďuje Obec Trenčianska Teplá. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba
na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva Obec Trenčianska Teplá.
Na zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom
priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka
nehnuteľnosti.
2. Na území Obce Trenčianska Teplá je zriadené trhové miesto:
- Obecné trhovisko na ul. M. R. Štefánika.
3. Pre ambulantný predaj obec povoľuje nasledovné trhové miesto:
- verejné priestranstvo pred Hasičskou zbrojnicou, m. č. Dobrá 1351.
4. Obec Trenčianska Teplá povoľuje používať na uskutočňovanie príležitostných trhov ako
trhové miesto
- Centrálnu zónu na ul. Š. Straku.
5. Starosta obce môže dočasne určiť ďalšie trhové miesto na príležitostný trh.
6. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach, ambulantný predaj
a príležitostný trh možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste, ktoré vydáva Obec Trenčianska Teplá na základe predloženej žiadosti
o povolenie a potrebných dokladov:
a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom osoba
oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve,
d) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou,
e) pri predaji z pojazdnej predajne – „Rozhodnutie“ príslušného Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva (ďalej RÚVZ) o schválení vozidla na ambulantný predaj s určením
povoleného sortimentu predávaných výrobkov,
f) pri predaji malých množstiev prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu „Potvrdenie o registrácii“ vydanom príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou
správou (ďalej RVPS).
7. Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
je aj
a) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového
kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa,
b) čestného vyhlásenia žiadateľa v prípade, že nie je povinný na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu
registračnú pokladnicu,
c) potvrdenie, že žiadateľ je vlastníkom alebo nájomcom pozemku, na ktorom uskutočňuje
vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť.

8. Priestranstvo alebo nebytový priestor vo vlastníctve fyzických resp. právnických osôb, ktoré
nie sú prevádzkarňami, môžu byť prenajaté na ambulantný predaj po predchádzajúcom
povolení obce na predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
9. Organizátor príležitostných trhov je povinný písomne oznamovať Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe Trenčín a Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Trenčín
organizovanie hromadných podujatí spojených s predajom / konzumáciou potravín.

Článok 4
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
1. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecne
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.
2. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
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,
d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou.
3. Predávať výrobky podľa ods. 4 môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských
štátov Európskej únie.
4. Na trhových miestach sa môžu predávať nasledovné druhy výrobkov za splnenia podmienok
stanovených osobitnými predpismi:
a) potravinárske výrobky:
- cukrovinky – balené,
- nealkoholické nápoje,
b) rastlinné výrobky z pestovateľskej činnosti:
- ovocie a zelenia – musia vyhovovať platným hygienickým požiadavkám v súlade
s platnými právnymi predpismi.
Predaj malých množstiev prvotných produktov rastlinného pôvodu je určený
Nariadením Vlády SR č. 360/2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na
priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného
a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému
spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam (ďalej len „Nariadenia
Vlády SR č. 360/2011“), doplneným Nariadením vlády č. 100/2016. Výrobca
spracovaných produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti musí byť na tento účel
registrovaný na príslušnej RVPS, čo preukazuje registračným číslom vydaným
RVPS. Predávané produkty musia byť označené v zmysle tohto nariadenia.
- poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na výživu ľudí – kvety, priesady,
ozdobné kry, semená, ovocné stromčeky,
- zemiaky – musia byť označené akostnou triedou a odrodou,
- čerstvé huby – je možné predávať len na základe dokladu o ich nadobudnutí
na základe osobitného predpisu a za predpokladu, že predávajúci vlastní osvedčenie
o odbornej spôsobilosti vydané príslušným RÚVZ,
- osivá – možno predávať za podmienok dodržania osobitného predpisu,
- všeobecne známe liečivé rastliny – za podmienky, že nebudú označené ako liečivé
rastliny a predávajúci nebude pri predaji uvádzať, na aké ochorenia sa rastliny
môžu použiť,

c) živočíšne výrobky z vlastnej chovateľskej činnosti – malé množstvá podľa Nariadenia
Vlády SR č. 360/2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj
a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu
a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným
maloobchodným prevádzkarňam:
- vajcia - pri predaji slepačích vajec z vlastného chovu musí predávajúci dodržať
všetky povinnosti podľa Nariadenia Vlády SR č. 360/2011, pričom vajcia musia
byť dodané konečnému spotrebiteľovi najneskôr do 21 dní odo dňa znášky.
Prvovýrobca musí byť registrovaný na príslušnej
RVPS v mieste chovu
a preukazuje sa pri predaji „Potvrdením o registrácii“ vydanom RVPS. Pri predaji
musia byť dodržané skladovacie podmienky v zmysle platných právnych predpisov
(vhodný skladový priestor, chladiaca vitrína, musia byť chránené proti priamemu
pôsobeniu slnečných lúčov),
- včelí med – je možné predávať len na základe splnenia požiadaviek Nariadenia
Vlády SR č. 360/2011. Prvovýrobca musí byť registrovaný na príslušnej RVPS
v mieste chovu a preukazuje sa pri predaji „Potvrdením o registrácii“ vydanom
RVPS. Balený med musí byť označený v zmysle požiadaviek legislatívy, okrem
ostatných údajov menom a adresou prvovýrobcu, adresou zaregistrovanej
prevádzkarne, pôvodom medu, dátumom balenia.
- trhové konzumné ryby – môžu byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore
za podmienok stanovených orgánmi veterinárnej správy,
- domácu hrabavú hydinu - na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu
veterinárnej správy,
- balené mliečne výrobky, syrové korbáčiky, oštiepky, parenice - je možné predávať
na trhovisku pri dodržaní podmienok skladovania a hygieny predaja v zmysle
zák. č. 152/1995 Z. z. o potravinách (zachovanie podmienok skladovania určených
výrobcom) v originálnom balení, ak je na tento účel predajné miesto vybavené
chladiacou vitrínou,
- balené mlieko, balené mliečne výrobky – predaj je povolený len z chladiaceho
zariadenia, pri dodržaní podmienok skladovania a hygieny predaja v zmysle
zák. č. 152/1995 Z .z. o potravinách. Pri predaji z automobilov – pojazdnej
predajne - predaj môže byť uskutočnený len z automobilov – pojazdnej predajne schválených na uvedený predaj príslušným RUVZ, čo predajca preukazuje
Rozhodnutím vydaným RÚVZ na konkrétny druh vozidla,
- balené mäso a mäsové výrobky – predaj môže byť uskutočnený len z automobilov –
pojazdnej predajne - schválených na uvedený predaj príslušným RUVZ, čo predajca
preukazuje Rozhodnutím vydaným RÚVZ na konkrétny druh vozidla pri dodržaní
podmienok skladovania a hygieny predaja v zmysle zák. č. 152/1995 Z. z.
o potravinách.
d) spotrebné výrobky
- textilné výrobky, odevné výrobky, bytový textil, bytové doplnky, obuv, domáce
potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, očnej optiky,
drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetický a drogistický tovar, športové
potreby, hračky,
e) ostatné výrobky
- drobné ľudové umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
- sezónne ozdobné a úžitkové predmety – k vianočným, veľkonočným sviatkom,
pamiatke zosnulých alebo k iným príležitostiam,
- knihy, denná a periodická tlač,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.

5. Na trhových miestach sa môžu poskytovať nasledovné druhy služieb:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) fotografické, video a reprografické služby.
6. Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a výbušné predmety,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov
na príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy
živočíchov,
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb, na predaj
domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek
a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi
a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu
veterinárnej správy,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
Článok 5
Spravovanie trhových miest na území obce
1. Správu trhových miest vykonáva Obec Trenčianska Teplá prostredníctvom zamestnanca obce
povereného touto činnosťou.
2. Podmienky predaja na trhových miestach a príležitostných trhoch sú stanovené v Prílohe č. 1
a v Prílohe č. 2, ktoré tvoria súčasť tohto všeobecne záväzného nariadenia a sú zverejnené
na úradnej tabuli obecného trhoviska.
Článok 6
Práva a povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúcim sa na účely tohto nariadenia rozumie:
a) fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov
(živnostenský zákon, obchodný zákonník),
b) osoby, u ktorých sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie alebo zápis v obchodnom registri,
v prípade predaja poľnohospodárskych prebytkov z vlastnej rastlinnej alebo živočíšnej
produkcie, lesných plodín, čečiny, ovocia, zeleniny, zemiakov, zeleninových a kvetinových
sadeníc, kvetov, stromčekov a okrasných kríkov a to:
- samostatne hospodáriaci roľníci (na základe Osvedčenia SHR vydaného podľa
zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v platnom znení),

fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a čečinu, na základe povolenia
vlastníka lesa,
- autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle
zákona č. 618/2003 Z. z. – Autorský zákon a výrobcovia podomácky vyrobených
alebo spracovaných drobných výrobkov z dreva, prúdia, bavlny, peria, kvetov,
čečiny, kovu a pod., ktorých výroba nepodlieha živnostenskému oprávneniu,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie menom fyzickej alebo právnickej osoby, obchodným
názvom, sídlom, menom zodpovedného vedúceho,
b) predávať len na predajnom mieste, ktoré má určené správcom trhoviska,
c) dodržiavať hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa,
d) dodržiavať trhový poriadok trhového miesta,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou a triedou kvality,
zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi,
f) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve, správne účtovať ceny
a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
g) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o vlastnostiach
predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom
na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami a v prípadoch ustanovených zákonom
riadne vyplniť záručný list,
h) vysporiadať reklamácie spotrebiteľov podľa platných predpisov,
i) predávať výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na bezpečnosť potravín,
j) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,
k) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,
l) počas predaja výrobkov a poskytovania služieb udržiavať miesto predaja v čistote,
po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
3. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánu dozoru:
a) preukaz totožnosti,
b) doklad o oprávnení na podnikanie - živnostenské oprávnenie, výpis z obchodného registra,
c) pracovnú zmluvu (originál alebo overenú kópiu) a overenú kópiu živnostenského
oprávnenia, ak predávajúci sám nemá povolenie k podnikaniu,
d) doklad o nadobudnutí tovaru - dodací list, faktúru so všetkými predpísanými náležitosťami
(doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi
v primeranom množstve medzi sebou),
e) doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak správca nadobudne podozrenie, že predávané
výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti
alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín a čečiny,
f) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovanie služieb,
g) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
h) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných
trhoch.
4. Na trhových miestach nesmú predávať a poskytovať služby:
a) osoby mladšie ako 18 rokov (osoby vo veku 15 - 18 rokov môžu so súhlasom zákonného
zástupcu vypomáhať ako pomocný personál predávajúcemu pri predaji),
b) cudzí štátni príslušníci bez oprávnenia na podnikanie v SR,
-

c) osoby oprávnené na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhovom mieste,
ak nemajú doklad o zaplatení denného poplatku za predajné miesto,
d) osoby predávajúce huby bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
5. Na trhových miestach môžu oprávnené fyzické osoby a právnické osoby predávať výrobky
len čisté a pri predaji dodržiavať čistotu a hygienu predávaných výrobkov, ako aj čistotu
a hygienu predávajúceho a poskytujúceho služby, pričom sú povinní dodržiavať hygienické,
veterinárne a bezpečnostné predpisy.
6. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia a trhového poriadku môže správca trhoviska
predávajúcemu zakázať predaj výrobkov, resp. poskytovanie služieb alebo vylúčiť
ho z predaja.
Článok 7
Ambulantný predaj v obci
1. Ambulantný predaj v obci je povolený na verejnom priestranstve pred Hasičskou
zbrojnicou, m. č. Dobrá 1351, parc. č. 511/1 k. ú. Dobrá.
2. Na území obce sa môžu ambulantne predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) spotrebné výrobky a potraviny v súlade s týmto nariadením,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny,
e) ovocie a zelenina,
f) potraviny v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce vrátane balených mrazených
krémov a balenej zmrzliny,
g) kvetiny, dreviny a priesady,
h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
i) sladkovodné trhové ryby.
3. Ambulantný predaj výrobkov musí byť uskutočňovaný v súlade s čl. 4 tohto nariadenia. Predaj
výrobkov a poskytovanie služieb možno len na základe povolenia, ktoré vydáva Obec
Trenčianska Teplá.
4. Ambulantný predaj mimo vyhradených miest sa zakazuje.
Článok 8
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) Obec Trenčianska Teplá
- zamestnanec poverený činnosťou kontroly,
- hlavný kontrolór obce.
2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do výšky 17 000 € fyzickej alebo právnickej osobe:
a) ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia alebo porušila zákaz ambulantného predaja
pri cestách mimo obce a pri diaľniciach,
b) 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 prevádzkarňach
tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch,
pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto
určených miest alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej

drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nesplní
povinnosť podľa § 11 ods. 3 zákona.
3. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút rieši § 12
zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach.
Článok 9
Spoločné ustanovenia
1. Náležitosti týkajúce sa predaja a poskytovania služieb na trhových miestach, ktoré nerieši toto
všeobecne záväzné nariadenie, je potrebné vykladať v zmysle platných právnych predpisov.
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 Obce
Trenčianska Teplá o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie je účinné dňom

Ing. Milan B e r e c
starosta obce
Vyvesené vo vývesnej skrinke dňa 31. 10. 2016
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa

Príloha č. 1
Trhový poriadok Obecného trhoviska v Obci Trenčianska Teplá
Článok 1
Určenie priestranstva trhového miesta
1. Obec Trenčianska Teplá má zriadené trhové miesto – Obecné trhovisko na ul. M. R. Štefánika,
parc. č. 962/2, 962/3, 962/4 v k. ú. Trenčianska Teplá o výmere 372 m2, ktoré je vo vlastníctve
Obce Trenčianska Teplá.
Článok 2
Správa obecného trhoviska
1. Správu trhoviska vykonáva Obec Trenčianska Teplá prostredníctvom príslušného referátu
obecného úradu. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydáva poverený
zamestnanec obce.
Článok 3
Druh predávaných výrobkov a poskytovanie služieb
1. Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na obecnom trhovisku je definovaný
v ods. 4 čl. 4 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Článok 4
Predajná sezóna, predajný a prevádzkový čas
1. Predajná sezóna je určená nasledovne:
a) letné obdobie: 1. apríl – 30. september
b) zimné obdobie: 1. október – 31. marec.
2. Prevádzkový čas je určený: pondelok – sobota
Nedeľa je nepredajný deň.
3. Predajný čas:
a) letné obdobie:
pondelok – piatok
7,00 – 18,00 hod.
sobota
7,00 – 12,00 hod.
b) zimné obdobie:
pondelok – piatok
8,00 – 16,00 hod.
sobota
8,00 – 12,00 hod.
Článok 5
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať
1. Na obecnom trhovisku je umiestnených päť predajných stánkov s trvalým stanovišťom.
2. Právnické a fyzické osoby si môžu prenajať predajné zariadenie na jeden deň, v prípade,
že vlastnia predajné zariadenie, je možné predávať výrobky z neho, pričom si prenajímajú

plochu pod predajným zariadením. V cene stánku je zahrnutá plocha 1 m pred a 1 m
za predajným zariadením.
3. Predávajúci na trhovom mieste je povinný dodržiavať ustanovenia tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
Článok 6
Určenie nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu
1. Prenájom predajného zariadenia s trvalým stanovišťom:
- bezplatne
2. Prenájom ostatnej plochy trhoviska, v prenosných alebo pojazdných predajniach
a) pre fyzické resp. právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov:
- 2 €/deň – za predaj - potravinárskych výrobkov
- ovocia a zeleniny
- živočíšnych výrobkov
- 4 €/deň – za predaj - spotrebných výrobkov
- ostatných výrobkov
- všetky druhy služieb definované v článku 4 tohto nariadenia
b) pre fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti:
- 2 €/deň – za predaj - ovocia a zeleniny
- živočíšnych výrobkov.
3. Poplatok je povinný nájomca uhradiť do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou resp.
elektronicky pred začatím predaja.
4. Predávajúci je povinný uschovať si potvrdenie o zaplatení poplatku na kontrolné účely.
Článok 7
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po ukončení prevádzky
1. Predávajúci je povinný:
a) predávať výrobky resp. poskytovať služby len na mieste určenom správcom trhoviska,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia obce,
c) viditeľne označiť predajné miesto svojím menom, priezviskom, adresou resp. názvom
a sídlom firmy,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto
čisté a upratané,
e) zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov resp. poskytovaní služieb,
f) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
g) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
h) predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,
i) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
j) používať elektronickú registračnú pokladnicu resp. virtuálnu
k) predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky,
l) vylúčiť z predaja zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené alebo zjavne
znehodnotené požívatiny,
m) informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere
poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré

vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania
a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou.,
n) predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite, ak kvalita nie je predpísaná, môže
predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na
všetky rozdiely,
o) zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich
bezpečné použitie,
p) predviesť spotrebiteľov výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
q) dodržiavať všetky povinnosti v zmysle zákona č. 250/2007Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
zmien a predpisov.
2. V prípade opakovaného nedodržania poriadku je poverený zamestnanec obce kompetentný
vykázať predávajúceho z trhoviska.
3. Na obecnom trhovisku sú umiestnené 1100 l kontajnery na komunálny odpad, na plasty a na
papier. Predávajúci na trhovisku sú povinní oddeľovať komunálny odpad od odpadu určeného
na separovanie. Predávajúci na trhovisku sú povinní dodržiavať ustanovenia Všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2002 Obce Trenčianska Teplá o čistote a poriadku v obci.
4. Pre zabezpečenie hygieny je na trhovisku zriadené prenosné ekologické WC.
Článok 8
Spoločné ustanovenia
1. Náležitosti týkajúce sa predaja a poskytovania služieb na Obecnom trhovisku, ktoré nie sú
uvedené v trhovom poriadku, je potrebné vykladať v zmysle ustanovení tohto všeobecne
záväzného nariadenia.

Príloha č. 2
Trhový poriadok príležitostných trhov konaných v Obci Trenčianska Teplá

Článok 1
Určenie priestranstva príležitostných trhov
1. Obec Trenčianska Teplá má zriadené trhové miesto na uskutočňovanie príležitostných trhov - Centrálnu zónu, ul. Š. Straku, parc. č. 49/1 k. ú. Trenčianska Teplá, o výmere 1 753 m2, ktoré
je vo vlastníctve Obce Trenčianska Teplá.
Článok 2
Správa príležitostných trhov
1. Správu príležitostných trhov vykonáva Obec Trenčianska Teplá prostredníctvom príslušného
referátu obecného úradu. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydáva
poverený zamestnanec obce.
Článok 3
Druh predávaných výrobkov a poskytovanie služieb
1. Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na príležitostnom trhu je definovaný
v ods. 4 čl. 4 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2. Na príležitostnom trhu sa môžu okrem uvedených druhov v bode l poskytovať tieto služby:
- rýchle občerstvenie, predaj tepelne upravených mäsových a iných výrobkov,
- predaj nápojov.
Článok 4
Predajná sezóna, predajný a prevádzkový čas
1. Príležitostné trhy sa uskutočňujú nasledovne:
a) mesiac máj
– sobota – Teplanská májová pohoda
b) mesiac september – nedeľa – Teplanské hodové slávnosti
2. Predajný čas: 7,00 – 20,00 hod.
Článok 5
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať
1. Právnické a fyzické osoby uskutočňujú predaj výrobkov a poskytovanie služieb z vlastných
predajných zariadení, pričom si prenajímajú plochu pod predajným zariadením. V cene stánku
je zahrnutá plocha 1 m pred a 1 m za predajným zariadením.
2. Predávajúci na príležitostnom trhu je povinný dodržiavať ustanovenia tohto všeobecne
záväzného nariadenia.

Článok 6
Určenie nájomného za prenajatú plochu
1. Prenájom plochy pod predajným zariadením:
- bezplatne
2. Prenájom plochy pod predajným zariadením poskytujúcim rýchle občerstvenie, predaj tepelne
upravených mäsových a iných výrobkov a predaj nápojov:
- bezplatne.
3. Poplatok je povinný nájomca uhradiť do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou resp.
elektronicky pred začatím predaja.
4. Predávajúci je povinný uschovať si potvrdenie o zaplatení poplatku na kontrolné účely.
Článok 7
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po ukončení prevádzky
1. Predávajúci je povinný:
a) predávať výrobky resp. poskytovať služby len na mieste určenom správcom trhoviska,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia obce,
c) viditeľne označiť predajné miesto svojím menom, priezviskom, adresou resp. názvom
a sídlom firmy,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto
čisté a upratané,
e) zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov resp. poskytovaní služieb,
f) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
g) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
h) predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,
i) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
j) používať elektronickú registračnú pokladnicu resp. virtuálnu
k) predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky,
l) vylúčiť z predaja zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené alebo zjavne
znehodnotené požívatiny,
m) informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere
poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré
vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania
a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou.,
n) predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite, ak kvalita nie je predpísaná, môže
predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na
všetky rozdiely,
o) zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich
bezpečné použitie,
p) predviesť spotrebiteľov výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
q) dodržiavať všetky povinnosti v zmysle zákona č. 250/2007Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
zmien a predpisov.
5. V prípade opakovaného nedodržania poriadku v okolí svojho stola alebo na ostatných plochách
trhoviska, je poverený zamestnanec obce kompetentný vykázať predávajúceho z trhoviska.
6. V priestore príležitostného trhu budú umiestnené zberné nádoby na komunálny odpad. Pre
zabezpečenie hygieny je na obecnom trhovisku, ktoré je v blízkosti príležitostného trhu
zriadené prenosné ekologické WC.

Článok 8
Spoločné ustanovenia
1. Náležitosti týkajúce sa predaja a poskytovania služieb na príležitostnom trhu, ktoré nie sú
uvedené v trhovom poriadku, je potrebné vykladať v zmysle ustanovení tohto všeobecne
záväzného nariadenia.

