NÁVRH
VŠEOBECNE ZAVAZNÉ NARIADENIE č.

/2020

o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb
na území obce
(TRHOVÝ PORIADOK)
Obecné zastupiteľstvo Doľany sa v súlade s § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ost.1 č. 178/1998 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
Účel všeobecne záväzného nariadenia

1. Toto VZN určuje pravidlá času a miesta predaja na území obce Doľany, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť právnické a fyzické osoby podľa osobitných predpisov1.
§2
Vymedzenie pojmov

1. Podnikateľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri2
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia3
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa
d) osobitných predpisov4
e)
fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná podľa evidencie
osobitného predpisu5
1

zákon č. 513/1991 Zb.- Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991Zb. o
živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon)
§ 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

2
3

§ 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

4

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

5

zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov

2. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo
určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj, pričom verejné priestranstvo je
určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb;
b) príležitostným trhom 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;
c) ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, na prenosných
predajných zariadeniach, v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve
pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa
nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa
osobitného predpisu.
§3
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

1. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov;
b) oprava dáždnikov;
c) oprava a čistenie obuvi;
d) čistenie peria;
e) kľúčové služby;
f) rezanie kapusty;
g) oprava športových potrieb;
h) maľovanie portrétov, krajiniek.
2.

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) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na predaj
liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky;
g) lieky;
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo;
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné chránené
druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy;
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov;
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.

3. V obci sa ambulantne môžu predávať
a) spotrebné výrobky (textil, odev, obuv, domáce potreby, elektrotechnické a elektronické
výrobky, drobný tovar, drogistický tovar, športové potreby, hračky, papierenský tovar),

b) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
c) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
e) balená zmrzlina,
f) ovocie a zelenina,
g) kvetiny,
h) produkty živočíšneho pôvodu (mäso, vajcia, mrazenú hydinu)
4. Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce sa zakazuje; obcou sa na účely tohto
nariadenia rozumie územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec
obce, ako aj územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec miestnej
časti obce.

§4
Určenie trhového miesta, obdobie konania, a prevádzkových čas
1.

Obec Doľany ako správca verejného priestranstva určuje nasledovné trhové miesta
pre ambulantný (príležitostný - krátkodobý) predaj:
a) verejné priestranstvo pred OcÚ (1 parkovné miesto)
b) Dom kultúry – vestibul
pre príležitostné trhy:
a) Dom kultúry - sála
b) námestie

2.

Obec Doľany stanovuje predajné dni a predajný a prevádzkový čas na trhových miestach
nasledovne:
a) Ambulantný predaj na verejnom priestranstve
pondelok – streda - piatok od 08.00 hod – 15.00 hod
b) Príležitostné trhy
počas spoločenských a kultúrnych podujatí organizovaných obcou, príp. inou organizáciou v
obci
- sobota od 08.00 hod – 22.00 hod. resp. v iný deň podľa plánu spoločenských a kultúrnych
podujatí na príslušný rok
c) Prevádzky obchodu a služieb – všeobecný prevádzkový čas v časovom rozmedzí
od 6.00 hod. do 22.00 hod.

§5

Oprávnenie na predaj
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej produkcie a lesné plodiny,
c) občania predávajúci použité vlastné výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný zaplatiť za predajné miesto a mať svoje predajné
zariadenie označené menom priezviskom a adresou trvalého pobytu, resp. obchodným menom
a adresou sídla alebo miesta podnikania.

§6
Podmienky predaja na trhových miestach – Trhový poriadok
1. Na trhových miestach je možné predávať poľnohospodárske výrobky a tovary v súlade s platnou
právnou úpravou a technickými a hygienickými normami. Výrobky a tovary musia byť zdravotne
vyhovujúce. Pri pojazdnom predaji živočíšnych produktov predložiť doklad o prevoze tovaru
chladiarenským autom.
2. Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia. Tovar a výrobky je povinný
predávajúci na požiadanie zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať.
3. Lesné plody, poľnohospodárske výrobky a ďalšie poľnohospodárske produkty musia byť
očistené, zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých listov.
4. Poľnohospodárske výrobky a tovary musia byť viditeľne a zreteľne označené maloobchodnými
cenami, a ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných triedach, aj akostnou
triedou.
5. Predávajúci je povinný sa pri užívaní vyhradeného miesta riadiť týmito pokynmi správcu
trhového miesta, ktorým je: Obec Doľany, Doľany č. 169, 900 88 Doľany.
6. Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto v čistote a po skončení predaja ho uviesť
do pôvodného stavu. Zakazuje sa ponechať odpad na verejnom priestranstve.
7. Správca trhového miesta zabezpečuje výber nájomného za trhové miesto za služby poskytované
obcou Doľany podľa platného cenníka obce .
8. Správca trhového miesta kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po
ich skončení,
c) dodržiavanie trhového poriadku,
d) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch,
9. Správca trhového miesta nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok predajcov
i ostatných účastníkov príležitostných trhov.
10. Podnikateľom prevádzkujúcim svoju živnosť na území Obce Doľany sa poskytuje zľava vo výške
50% poplatku s výnimkou predajcov alkoholických nápojov.
11. Predaj účastníkmi jarmoku je povolený len na predajných miestach zabezpečených vlastným
predajným pultom.

12. Pre potreby ambulantného predaja na území obce Doľany a v záujme vzájomnej spolupráce
podnikateľov, spotrebiteľov a obce Doľany, podnikateľ alebo prevádzkovateľ prevádzkarne
ohlási obci určenie prevádzkového času pred začatím predaja.
13. Obec Doľany potvrdí prevádzkovateľovi na podanej žiadosti o ohlásení prevádzkovej doby jej
prevzatie. Podnikateľ, resp. prevádzkovateľ prevádzkarne sa na požiadanie osôb, ktoré sú
oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia, preukáže písomným potvrdením
o ohlásení prevádzkového času prevádzkarne vydaným obce Doľany.
14. Prevádzkovateľ dbá o to, aby prevádzkovaním svojej prevádzky predaja alebo služieb v určenom
prevádzkovom čase nedochádzalo k narušovaniu verejného poriadku, predovšetkým rušeniu
nočného pokoja.
§7
Sankcie
1. Obec ako orgán dozoru môže uložiť pokutu do 16.596,95 EUR.
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia alebo
porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce a pri diaľniciach,
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 na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu
predávať len v prevádzkach 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 nepredloží doklad o nadobudnutí predávaného tovaru alebo doklad o
oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.
2. Pokuty uložené obcou sú príjmom obce.
3. Obec môže 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 alebo porušuje povinnosti predávajúcich na
trhových miestach.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :
a) starosta obce,
b) hlavný kontrolór obce,
c) poverení zamestnanci obecného úradu,
d) poslanci obecného zastupiteľstva.

2. Obecné zastupiteľstvo Obce á sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
2019
uznesením č.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.
V Doľanoch,

Jozef Mruškovič
starosta obce

Príloha:
Źiadosť o povolenie predajnej alebo prevádzky služieb
Oznámenie o čase predaja

