Všeobecne záväzné nariadenia Obce Kravany nad Dunajom
č.2/2013
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Kravany nad Dunajom
Obecné zastupiteľstvo v Kravanoch nad Dunajom na základe ustanovenia § 4 ods. 3
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so
zákonom č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon)v znení neskorších predpisov a zákona č. 310/99 Z.z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č.634/92 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vydáva toto
Čl. I
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy obce pri zriaďovaní
a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenie orgánov dozoru pri
kontrole dodržiavania zákona číslo 178/1998 Z.z. (ďalej len zákona).
§2
Základné pojmy
1. Na účely tohto 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 trvalo účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb v prevádzkarniach 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 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 : za stánok s dočasným stanovišťom a za
prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie
sa vyžaduje stavebné povolenie podľa stavebného zákona,

f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou
prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý
predávajúcemu mestom alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie
alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska.
2. Za trhové miesto sa na účely tohto nariadenia považuje aj priestranstvo alebo nebytový
priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba 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.
4. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.
§3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov
a poskytovanie služieb
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste vydáva obec. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného
zariadenia na trhovisku vydáva správca trhového miesta.
2. Trhovým miestom – trhoviskom v obci Kravany nad Dunajom je hlavné námestie s názvom
Dunakorzo.
3. Trhovým miestom pre tradičný jarmok, tradičné podujatia s názvom Dunakorzo a
príležitostné trhy je hlavné námestie s názvom Dunakorzo,
Predajné dni , prevádzková doba a ostatné pravidlá platné na trhovom mieste sú uvedené v
samotnom TRHOVOM PORIADKU správcu trhoviska t.j. Obce Kravany nad Dunajom a
tvorí neoddeliteľnú súčasť VZN obce Kravany nad Dunajom č. 2/2013 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Kravany nad Dunajom .
§4
Správa trhoviska, príležitostného trhu a ostatných trhových miest
1. Správu trhoviska a príležitostného trhu vykonáva Obec Kravany nad Dunajom
2. Správu trhových miest s amb. predajom vykonáva Obec Kravany nad Dunajom
3. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2 ods. zákona
178/98 Z.z., za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.
§5
Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu
1. Pre trhovisko a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový
poriadok, ktorý obec po jeho schválení vydá ako prílohu tohto VZN.
Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste.
2. Trhový poriadok musí obsahovať :
a) určenie priestranstva trhoviska a príležitostného trhu,
b) označenie trhoviska a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných výrobkov
a poskytovaných služieb,
c) podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať,
d) údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase,

e) pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení,
f) spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu, nebytový
priestor alebo určenia miestnej dane za užívanie verejného priestranstva na
príležitostných trhoch,
g) pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po skončení prevádzky.
h) meno, priezvisko a adresu bydliska správcu trhoviska, ak je ním fyzická osoba, alebo
názov a adresu sídla, ak je ním právnická osoba.
3. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
4. Správca trhoviska 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) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch.
Primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska
individuálne s prihliadnutím na charakter stav predávaných výrobkov.
5. Oprávnenie na podnikanie (odsek 4 písm. a./) a doklad o nadobudnutí tovaru (odsek 4
písm. b./) sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi
sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných výrobkov z vlastnej
drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými
osobami.
§6
Zákaz predaja niektorých výrobkov
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) liehoviny, destiláty , 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
živočíchy,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb – zákaz sa nevzťahuje na
propagačné predajné podujatie a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami
chovateľov,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
§7
Obmedzenie predaja výrobkov

1. Na trhových miestach sa môžu predávať potravinárske výrobky, ktoré určí obec všeobecne
záväzným nariadením po dohode s príslušnými orgánmi potravinového dozoru.
2. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len
v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred
prevádzkarňou jej prevádzkovateľom.
3. Obmedzenie podľa odseku 2 sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené
s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
§8
Druhy poskytovaných služieb
Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
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./ Zmenárenské služby
g./ Ďalšie služby, ktoré určí obec v trhovom poriadku
§9
Ambulantný predaj
1. V obci Kravany nad Dunajom sa ambulantne môžu predávať
a./ Knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo
iných diel,,
b./ Drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c./ Jedlá a nápoje na priamu konzumáciu na mieste
d./ Balená zmrzlina
e./ Osivá a sadivá
f./ Ovocie a zelenina
g./ Kvetiny
h./ Žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
2. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného
Predpisu
3. Pre ambulantný predaj na verejných priestranstvách miesto, podmienky predaja
a prevádzkový čas určuje starosta obce pri vydaní povolenia.
4. Ambulantný predaj pri cestách v kat. obce Kravany nad Dunajom sa zakazuje.
§ 10
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
1. 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.
2. Predávať výrobky môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov
Európskej únie.
§ 11
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný
a./ Označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov
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 skončení
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
trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru:
a./ Doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste a preukaz totožností
b./ Povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za
predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na
príležitostný trh
c./ Zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb
d./ Pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu
e./ Doklad o nadobudnutí tovaru: doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve
3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach (§ 10 ods. 1 písm. b./) je
povinná predložiť orgánom dozoru (§ 12 ods. 1./) na ich požiadanie doklad
o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané
výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.
§ 12
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a./ Slovenská obchodná inšpekcia
b./ Obec Kravany nad Dunajom – starosta obce alebo ním poverené osoby
2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do výšky 16.596 eura:
a./ Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia
alebo správcovi trhoviska za porušenie povinnosti podľa § 5 ods. 1 a 4
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 mestom na predaj, alebo
predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom na
trhovisku, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom,

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.
3. Pokuty uložené Slovenskou obchodnou inšpekciou sú príjmom štátneho rozpočtu, pokuty
uložené obcou sú príjmom obce Kravany nad Dunajom
4. Orgány dozoru môžu 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.
5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
6. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinnosti uložená pokuta podľa
osobitných predpisov.
7. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných
predpisov nie sú týmto VZN dotknuté.
Čl. II
§ 13
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Kravanoch nad Dunajom sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa
13.4.2013 uznesením č. 165 a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli .
V Kravanoch nad Dunajom dňa 13.04.2013
Vyvesené: 14.04.2013
Zvesené :

Ing.Gabriel Duka, v.r.
starosta obce

