VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O B C E V R B O V 3/2010
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.
§ 6, odst. 1 o obecnom zriadení, zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákona SNR č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva pre
OBEC VRBOV toto Všeobecné záväzné nariadenie, ktoré určuje podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1/ Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v k. ú. Vrbov.
2/ Všeobecne záväzné nariadenie informuje o zriadených trhových miestach na
území obce Vrbov, vymedzuje oprávnenia a povinnosti fyzických a právnických
osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a
oprávnenia dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.

Čl. 2
Základné pojmy
1/ Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) trhovým miestom - ambulantný predaj,
b) ambulantným predajom - predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj
na prenosných predajných zariadeniach a predaj v pojazdnej predajne.
2/ Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam.

Čl. 3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov
a poskytovanie služieb
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na území obce Vrbov vydáva
obec Vrbov.

Čl. 4
Trhové miesta na území obce Vrbov
Na území obec povoľuje zriadiť nasledovné trhové miesta:
Priestory na ambulantný predaj verejné priestranstvo pred Obecným úradom, Vrbov
204.
Predajné zariadenie: predajné stojany, predajné pulty, predajné koše, motorové
vozidlo so špeciálne upravenou ložnou plochou.
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Tovarové zameranie: ovocie, zelenina, kvety, knihy, textilné a odevné výroby, obuv,
drogériový tovar, domáce potreby, drobný tovar.
Predajný a prevádzkový čas: pondelok - piatok : 8.00 hod. - 15.00 hod.

Čl. 5
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) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) huby,
i) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
j) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
k) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb.

Čl. 6
Druhy poskytovaných služieb
Na trhových miestach obce Vrbov možno poskytovať tieto služby:
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
b) oprava dáždnikov.

Čl. 7
Ambulantný predaj
1/ V obci je povolené ambulantne predávať:
a) knihy, dennú a periodickú tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych
diel alebo iných diel
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) balenú a nebalenú zmrzlinu,
d) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
e) výrobky poľnohospodárskeho charakteru, ktoré nie sú určené na konzumáciu,
a to napr.: kvety, okrasné rastliny, priesady kvetov a zeleniny, okrasné dreviny
(stromy a kríky),
f) potravinárske výrobky podľa čl. 7, ods. 2.
2/ Na trhových miestach sa povoľuje predávať po dohode s príslušnými orgánmi
potravinového dozoru tieto potravinárske výrobky:
a) potraviny rastlinného pôvodu ako ovocie, zelenina, zemiaky, strukoviny,
olejniny a podobne - tovar musí byť očistený, zbavený hliny a zvädnutých
častí, ovocie musí byť akostne roztriedené, zemiaky označené varným typom
a odrodou, atď.
b) potraviny živočíšneho pôvodu
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med a výrobky z neho v originálnom balení za dodržania podmienok
RVPS (napr. musí byť plnený do zdravotne neškodných obalov s
označením názvu výrobku, výrobcu, hmotnosti, dátumu spotreby,
zdravotne neškodný s vyšetrením na rezíduá inhibičných látok),
živú hydinu môžu predávať len fyzické a právnické osoby, ktoré sa
preukážu súhlasným stanoviskom Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy na predaj hydiny. RVPS vydá súhlas na predaj živej hydiny len
tým žiadateľom, ktorý majú svoj chov pod veterinárnym dozorom a splnia
požiadavky na prepravu hydiny, ustajnenie , napájanie,
produkty živočíšneho pôvodu (čerstvé mäso, mliečne výrobky, produkty
rybolovu a pod.) za podmienok dodržiavania technických, prevádzkových
a hygienických podmienok podľa osobitných predpisov najmä zákona č.
152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a predpisov
vydaných na jeho vykonanie je možné predávať iba v pojazdných
predajniach na tento účel schválených Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva.
c) cukrovinky a trvanlivé pečivo,
d) lesné plodiny (možno ich predávať len na základe dokladu o ich nadobudnutí
podľa osobitného predpisu).
3/ Ambulantný predaj pri cestách v katastri obce a mimo obce Vrbov je zakázaný.

Čl. 8
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. Tieto osoby sú povinné v zmysle §
23, ods. 3 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 è.
28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie
a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na
výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva
potravín viesť evidenciu o:
- druhu a množstve vyrobeného malého množstva potravín
- druhu a množstve dodávaného malého množstva potravín
- mieste predajcu s uvedením jeho presnej adresy
2/ Predávať výrobky podľa odseku 1 môžu za rovnakých podmienok i občania iných
členských štátov Európskej únie.

Čl. 9
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
2/ Predávajúci na trhovom mieste je povinný
a) používať elektronickú registračnú pokladnicu,
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b) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb počas predaja a po
jeho skončení v čistote,
c) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
d) oznámiť obci a správcovi trhového miesta zrušenie prevádzkovej jednotky.
3/ Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť 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 totožnosti,
b) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia ak to
vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
c) ak charakter predávaného tovaru vyžaduje doklad o nezávadnosti(všetok
detský textil, osobná bielizeň a potravinársky tovar), je povinnosť predajcu
predložiť tento doklad označenie certifikácie na dodacom liste.

Čl. 10
Orgány dozoru a sankcie
1/ Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú starostom obce poverení
pracovníci.
2/ Obec môže uložiť pokutu
a) od 1659,-- € do 16 596,- € fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové
miesto bez povolenia,
b) b/ od 165,- € do 16 596,- € 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.
3/ Pokuty uložené obcou sú príjmom obce.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia
1/ Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon NR SR č. 178/1998 Z. z. a zákon SNR č. 455/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov.
2/ Návrh VZN obce Vrbov č. 3/2010 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach bol vyvesený na pripomienkovanie
občanom obce dňa 6. 09. 2010 a zvesený dňa 21. 09. 2010
VZN obce Vrbov č. 3/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach bolo schválené na 32. zasadaní obecného
zastupiteľstva obce Vrbov, konaného dňa 21. 09. 2010, uznesením č. 57/2010
4/ VZN obce Vrbov č. 3/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 01. 10.2010
3/

5/ Toto VZN obce Vrbov o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach nadobúda účinnosť dňom 16. 10. 2010

MVDr. Félix Jankura, v.r.
starosta obce Vrbov
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