Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci Ochodnica
Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach
predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a zákona
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona vydáva pre
obec Ochodnica toto Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN).
Článok 1
Úvodné ustanovenia
VZN podrobnejšie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v Obci Ochodnica, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových
miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN a
príslušných zákonov.
Článok 2
Základné pojmy
1. Za trhové miesto v obci Ochodnica sa považuje verejné priestranstvo určené na
príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.
2. Pre účely tohto VZN sa pod pojmom trhové miesto rozumie trhovisko a ambulantný predaj
a) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb
b) ambulantný predaj – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni.
c) príležitostným trhom – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj.
3. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste musí vyhovovať všetkým
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitých predpisov.
Článok 3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1.Povolenie na zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste vydáva obec Ochodnica.
Obec Ochodnica vydá povolenie (príloha č. 2) na zriadenie trhového miesta na základe
žiadosti (príloha č. 1), ktorej prílohou je kópia zaplatenia poplatku za predajné miesto a
doklad:
- preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitných predpisov ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorých sa takýto
doklad vyžaduje a fotokópiu strany označenej ako Záznam z daňového úradu z knihy
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu
elektronickej registračnej pokladnice,

- čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že je vlastníkom pozemku na ktorom sa uskutočňuje
vlastná pestovateľská a chovateľská činnosť, alebo je nájomcom takéhoto pozemku príp. iný
právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti osvedčené príslušnou obcou.
2. Poplatok za predaj sa uhrádza na Obecnom úrade v Ochodnici v zmysle platného VZN
Obce Ochodnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
3. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku,
verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja a poskytovania služieb.
Článok 4
Určenie trhových miest
1. Na území obce Ochodnica sú zriadené tieto trhové miesta:
a) ambulantný predaj
priestor pred Kultúrnym domom
b) príležitostné trhy (kultúrno- spoločenské akcie v obci)
priestranstvo pri obecnom úrade (amfiteáter)
priestor pri kostole
2. Trhové dni sú určené od pondelka do soboty.
3. Predajný čas: pondelok až piatok 6.00 hod – 18.00 hod
sobota
6.00 hod – 14.00 hod
Článok 5
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby
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,
( § 2 ods.3 obchodného zákonníka, zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní)
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky na základe čestného vyhlásenia ,
že tieto výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej produkcie
(SHR, drobnochovatelia, drobnopestovatelia) a lesné plody,
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. Predávať výrobky a poskytovať služby môžu za rovnakých podmienok i občania iných
členských štátov Európskej únie
Článok 6
Povinnosť predávajúcich na trhovom mieste
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov
b) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov
c) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou

e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženia spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia.
f) potravinárske výrobky musia byť zdravotne nezávadné a ich uskladnenie musí byť v súlade
s hygienickými predpismi. Za kvalitu predávaných výrobkov zodpovedá predávajúci.
g) predávajúci musí rešpektovať začiatok a koniec trhového dňa
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
a preukaz totožnosti.
b) povolenie na predaj a zaplatenie poplatku,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovania služieb.
d) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných používaných
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve alebo o predaj výrobkov z pestovateľskej a
chovateľskej činnosti alebo lesných plodín.
3. Pri predaji z pojazdných predajní predloží predajca na predmetné vozidlo Rozhodnutie o
jeho schválení na túto činnosť príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
vydaného na území SR a súčasne plniť povinnosti v ňom uvedené
Článok 7
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na trhových miestach sa povoľuje predaj nasledovných výrobkov:
a) potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení,
b) poľnohospodárske výrobky – kvety, sadenice, priesady ovocie a zelenina, obilie,
stromy a pod.
c) spotrebné výrobky – textil, obuv, domáce potreby, drobný tovar, papierenské výrobky,
drogistický tovar, športové potreby, hračky a pod.
d) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové a ozdobné predmety,
e) včelí med, lesné plody, liečivé rastliny a produkty z nich.
2. Na trhových miestach je možné poskytovať tieto služby:
a) rýchle občerstvenie a stravovanie
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) opravy dáždnikov, obuvi, hrncov
d) čistenie peria
e) sklenárske práce
Článok 8
Zákaz predaja niektorých výrobkov
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 a 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 9
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN a platnej právnej úpravy vykonáva obec Ochodnica
prostredníctvom:
a) poverený poslanci obecného úradu
b) príslušný zamestnanec obecného úradu
c) kontrolór obce
2. Orgán dozoru môže uložiť pokutu za porušenie ustanovení tohto VZN a príslušných
ustanovení zákona zákonov vzťahujúcich sa na predaj na trhových miestach fyzickej osobe –
podnikateľovi alebo právnickej osobe do výšky 17 000,00 € v zmysle § 12 bod 2) zákona č.
178/1998 Z.z. v z.n.p.
3. Pokuty uložené obcou sú príjmom obce.
4. Orgán dozoru zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenie 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 porušenie povinnosti došlo.
6. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa
osobitných predpisov. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút
podľa osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Trhový alebo ambulantný predaj ako i poskytovanie služieb sa môže vykonávať len na
miestach určených týmto VZN.
2. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a uverejnený na internetovej stránke obce
Ochodnica na pripomienkové konanie občanom obce Ochodnica dňa 6.2.2019 a zvesený dňa
22,2,2019.
3. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Ochodnici č.19/2019 zo
dňa 22.2.2019.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa .................
Radoslav Ďuroška
starosta obce

Žiadosť
Žiadateľ: ........................................................................................................................
Bydlisko (sídlo): .............................................................................................................
Dátum narodenia (IČO): ..............................................................................................
DIČ: ................................................................................................................................

Obec Ochodnica
Obecný úrad Ochodnica
Ochodnica
023 35 Ochodnica
V Ochodnici, dňa ..............
VEC:
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a
poskytnutie služieb na trhovom mieste:
Podľa zákona č. 178/1998 Z. z. v z.n.p a VZN č. .............. obce Ochodnica Vás žiadam o
vydanie povolenia k ambulantnému predaju na trhovom mieste obce Ochodnica na
deň .......................... od ..................do.................,
sortiment predaja
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

pečiatka a podpis žiadateľa
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých podľa zákona
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú uvedené
v tejto žiadosti až do vydania povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v zmysle zákona č. 122/2013.

........................................................ pečiatka a podpis žiadateľa

Prílohy: - fotokópia živnostenského listu (výpis z obch. registra, oprávnenie k podnikaniu)
- fotokópiu strany označenej ako „Záznamy daňového úradu“ z knihy elektronickej pokladnice
- čestné vyhlásenie o pôde

POVOLENIE

Číslo

Žiadateľ
......................................
.....................................
.......................................

Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste
Obec Ochodnica na základe Vašej žiadosti zo dňa ....................................
Súhlasí
So zaujatím verejného priestranstva v katastrálnom území obce Ochodnica na ambulantný
predaj pri Kultúrnom dome dňa ................................. v čase od .................do ....................
Za účelom podnikateľskej činnosti v rozsahu živnostenského oprávnenia (osvedčenia,
čestného prehlásenia) – predaj nasledovného tovaru/poskytovania nasledovných služieb:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Pri predaji ste povinný rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy:
- zákon č. 455/1991 Zb o živnostenskom podnikaní v z.n.p.
- zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v z.n.p.
- zákona 178/1998 Z.z. o podmienkách predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v z.n.p.
- VZN ........... o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Ochodnica

.................................
starosta obce

