OBEC ČIERNY BALOG

V súlade s ustanovením §6 ods.1 zákona číslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanovenia §5 zákona číslo 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2013 Trhový poriadok Trhoviska na ul. Hlavná v obci Čierny Balog
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Zverejnené na internetovej stránke obce dňa:
Zvesené z úradnej tabule obce dňa:

27.08.2013
27.08.2013

Ing. František Budovec
starosta obce

Trhový poriadok Trhoviska
na ul. Hlavná v obci Čierny Balog
§1
Úvodné ustanovenie
Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovisku na ulici Hlavná v obci Čierny Balog.
§2
Určenie priestranstva trhoviska
1. Priestranstvo trhoviska tvorí budova označená súp. číslom 2377 postavená na pozemku
parcela KN-C č. 1401 zast.pl. a okolitý pozemok tvoriaci areál trhoviska s prístupovou
komunikáciou, parc. KN-C č. 1403 zast. pl.
2. Na umiestnenie a predaj tovaru slúži krytá časť trhoviska s predajnými stolmi a priestranstvo
v okolí budovy trhoviska.
3. Trhovisko je vybavené sociálnym zariadením a zdrojom pitnej vody vnútri budovy.
§3
Údaje o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaní služieb
1. Na trhovisku je povolené predávať:
a) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na predajnom mieste,
b) ovocie a zelenina,
c) kvety,
d) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady,
ozdobné kry, sadenice ovocných stromov, semená a pod.)
e) sezónne, úžitkové a ozdobné predmety (najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom,
pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam),
f) knihy, dennú a periodickú tlač,
g) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
h) žreby okamžitých lotérii a žrebových vecných lotérií,
i) všeobecne známe liečivé rastliny (napr. lipový kvet, podbeľ )
j) vianočné stromčeky, čečinu, šišky a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad o spôsobe
ich nadobudnutia,
k) konzumné ryby v predvianočnom období,
l) rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby (ovocie, zelenina, orechy, jedlé
strukoviny, mak, zemiaky, zeleninová a kvetinová sadba, priesady), lesné plody, kvasená
kapusta,
m) živočíšne produkty, ako sú slepačie vajcia (s možnosťou ich presvecovania a musí byť k
dispozícii chladiarenské zariadenie) a včelie produkty (med len zmyslovo bezchybný,
hygienicky získaný a plnený do zdravotne vyhovujúcich obalov s označením názvu,
hmotnosti, dátumu plnenia a doby použiteľnosti), predajca musí mať doklad veterinárnej
správy (veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny,
n) huby na základe "Osvedčenia o základných znalostiach húb", vydaného Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva, huby musia byť rozkrojené jedným pozdĺžnym rezom,
o) balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok stanových orgánom
potravinového dozoru,
2

p) vlastné použité výrobky v primeranom množstve,
q) 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.
2. Na trhovisku je povolené poskytovať 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) čistenie peria, paplónov, vankúšov,
g) oprava hodín a brašnárstvo.
§4
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
1. Na trhovisku môžu 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 produkcie alebo lesné plodiny,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou.
2. Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania
iných členských štátov Európskej únie.
3. Na trhovisku nemôžu predávať a poskytovať služby osoby mladšie ako 18 rokov.
4. Na trhovisku sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) živé zvieratá,
j) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy, exempláre voľne žijúcich
živočíchov,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo
pôvod.
§5
Povinnosti predávajúcich
1. Predávajúci je povinný:
a) nahlásiť poskytovanie služieb alebo predaj tovaru obci pred začatím predaja alebo
poskytovania služieb, a to v rozsahu:
názov predajcu a adresa a IČO,
dátum predaja,
druh predávaného tovaru alebo poskytovanej služby
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krajina pôvodu tovaru.
b) označiť predajné miesto:
ak je to fyzická osoba, ktorá predáva výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej produkcie – meno, priezvisko, trvalý pobyt,
ak je to fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie - meno, priezvisko, trvalý
pobyt, IČO,
ak je to právnická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie - obchodné meno, sídlo
firmy, IČO.
c) dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
f) zanechať predajné miesto čisté a upratané,
g) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
h) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľskú
kontrolu správnosti váženia,
i) predávajúci zodpovedá za zdravotnú nezávadnosť predávaného tovaru vrátane
neprekročenia povolených limitov cudzorodých látok v zelenine,
j) dodržiavať pokyny správcu trhoviska,
k) podrobiť sa kontrole vykonávanej kontrolnými orgánmi a správcovi trhoviska
predložením týchto dokladov :
oprávnenie na podnikanie
povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
preukaz totožnosti
doklad o nadobudnutí tovaru
pri predaji húb doklad o ich znalosti.
l) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
m) zaplatiť správcovi nájomné za prenajatú plochu.
2. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve a o predaj
rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami. ( §5 ods.6 Zákon NR SR 178/1998 Z. z. o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom
znení).
3. Pre všetkých predajcov na trhovisku je záväzné rozhodnutie správcu trhoviska o pridelení
trhových miest, o státí motorových vozidiel a skladovaní materiálu.
4. Vstup motorovým vozidlom do areálu trhoviska je možný, len pred začiatkom predajného
času a po jeho ukončení a to len na dobu nevyhnutnú na vyloženie resp. naloženie tovaru
s výnimkou pojazdných predajní.
§6
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas sa určujú nasledovne:
a) Pondelok – Piatok : 06.00 – 18.00 hod
b) Sobota: 06.00 – 14.00 hod
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§7
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov
a poskytovania služieb aj po skončení prevádzky
1. Na trhovisku môžu fyzické a právnické osoby predávať len čisté výrobky.
2. Pri predaji je predávajúci povinný dodržiavať zásady čistoty a hygieny predávajúcej osoby
alebo osoby poskytujúcej služby.
3. Užívateľ trhového miesta na trhovisku je povinný udržiavať používané predajné miesto
v čistote a čistotu dodržať aj po ukončení predaja.
4. Voda a sociálne zariadenie je prístupné počas doby predaja každému predávajúcemu. Vodu
môže predávajúci využívať len pre potreby predaja alebo poskytovania služieb a za účelom
dodržiavania hygienických predpisov, čistoty a poriadku na trhovisku.
§8
Názov a adresa sídla správcu trhoviska
Správcom trhoviska je obec Čierny Balog.
sídlo: Závodie 2/2
97652 Čierny Balog
§9
Nájomné za prenajatú plochu a spôsob jeho úhrady
1.
2.
3.
4.

Nájomné za jedno predajné miesto (5 m2) je na 5 eur za jeden deň.
Nájomné za jedno predajné miesto za jeden týždeň (pondelok až sobota) je 20 eur.
Nájomné za jedno predajné miesto za jeden mesiac je 80 eur.
Nájomné je predajca povinný zaplatiť do pokladne obecného úradu pred začatím predaja
alebo poskytovania služieb.
§ 10
Kontrola dodržiavania VZN

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
1. starosta obce,
2. zamestnanci obce na základe písomného poverenia,
3. poslanci obecného zastupiteľstva na základe písomného poverenia,
4. hlavný kontrolór obce.
§11
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 178/1998
Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v
platnom znení.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 4/2013 sa obecné zastupiteľstvo obce Čierny
Balog uznieslo dňa 22. augusta 2013 uznesením č. 67/2013 a nadobúda účinnosť 15. dňom
od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.
V Čiernom Balogu, dňa 26.8.2013
........................................................

Ing. František Budovec
starosta obce
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