Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008
Obecné zastupiteľstvo obce Osuské podľa §6,ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktoré
upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie 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 oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole
dodržiavania tohto nariadenia v zmysle zákona NR SR č. 178/98 Z.z. 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.
Čl. 1
Základné pojmy
1.Na účely tohto VZN je trhovým miestom príležitostný trh a ambulantný predaj.
a) P r í l e ž i t o s t n ý m t r h o m je 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 občanmi medzi sebou.
b) A m b u l a n t n ý m p r e d a j o m je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve. Za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa
nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa
osobitného predpisu.
Čl. 2
Zriadenie trhových miest
Obec Osuské stanovuje trhové miesta :
a) príležitostné trhy - trhy a predajné akcie v kultúrnom dome a spoločenskom klube
b) ambulantný predaj - pred budovou Jednota na ul.E.Lehockého .
V obci Osuské je výlučne zakázaný predaj výrobkov a poskytovanie služieb mimo určených
trhových miest.
Čl. 3
Povolenie na zriadenie trhového miesta
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta, s výnimkou prenosných predajných zariadení a
pojazdných predajní vydáva obec.
2. Povoľovanie prenosných predajných zariadení, pojazdných predajní a zariadení slúžiacich na
poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady platného v dobe vydania povolenia .
3. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva Obecný úrad
Osuské.
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Čl. 4.
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Na trhových miestach sa môžu predávať nasledovné druhy výrobkov:
a) potravinárske výrobky /za podmienok dodržania všeobecných technických, hygienických a
prevádzkových podmienok podľa osobitných predpisov/
b) rastlinné výrobky z pestovateľskej činnosti
- ovocie, zelenina, kvety .
c) lesné plodiny /pri predaji je potrebný doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu/:
- huby /na základe osvedčenia o znalosti húb predávajúceho/
d) poľnohospodárske výrobky :
- priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, ovocné stromky
e) živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti /za podmienok dodržania vyhlášky č.
121/87 Zb.o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov a zákona NR SR č.
152/95 Z.z. o potravinách/,
f) spotrebný tovar /kusový textil, odevy, obuv, domáce potreby, výrobky spotrebnej elektroniky,
drobný tovar , papierenský tovar, kozmetika, drogistický tovar, športové potreby a hračky.
2. Na trhových miestach sa zakazujú predávať nasledovné druhy výrobkov:
- zbrane a strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky,
- tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
- tabak a tabakové výrobky, ,
- lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
- jedy, omamné a psychotropné látky, lieky, 10/,
- automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
2. Na trhových miestach sa môžu poskytovať nasledovné druhy služieb :
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava obuvi, oprava kožených
výrobkov, brašnárske služby, kľúčové služby /v zmysle príslušných zákonov a ustanovení/, zber
a čistenie peria, textilu a výkup kožiek.
3. Trhové dni sú pondelok - nedeľa. Prevádzkový čas trhových miest je stanovený v čase od
8,00 do 18,00 hod.
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Čl. 5
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby :
a) fyzické a právnické osoby oprávnené podnikať podľa osobitných predpisov
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej , alebo
chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny,
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

Čl. 6
Povinnosti predávajúceho na trhových miestach
Čl. 8 1/P r e d á v a j ú c i m sa na účely tohto nariadenia rozumie podnikateľ, ktorý
spotrebiteľovi predáva výrobky, alebo poskytuje služby, fyzická osoba, ktorá predáva
spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej, alebo chovateľskej
činnosti, alebo lesné plodiny. Predávajúci môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov.
2/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 ukončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov,
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) doklad o zaplatení miestneho poplatku za užívanie verejného priestranstva na príležitostných
trhoch,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter
predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d) pri predaji húb doklad o ich znalosti,
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
f) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve,
g) autorizovanú inšpekčnú knihu,/
čl.7
Orgány dozoru
1. Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú :
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Obvodný úrad v Senici
c) Poverení pracovníci obce Osuské
2. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov, tak isto ukladanie pokút podľa
osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným nariadením dotknuté.
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Čl. 8.
Sankcie
Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000 Sk fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorá :
-

predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia ,
predáva výrobky alebo poskytuje služby mimo miest určených v čl.2 tohto VZN.
Čl. 9.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Osuskom
dňa 20.11. 2008 uznesením č41/2008.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1.12.2008.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Osuskom.

V Osuskom dňa 21. 11. 2008

Návrh zverejnený na úradnej tabuli obce: 5.11. 2008

Vyvesené dňa : 21. 11. 2008
Zvesené dňa : 8. 12. 2008

Ing. Anton Fiala
Starosta obce Osuské

