Obecné zastupiteľstvo v Dúbravke na základe ust. § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj ust. § 3 a § 5 zákona č.
178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v znení neskorších zmien a doplnkov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len
"zákon" )
v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015
o trhovom poriadku na území
obce Dúbravka

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustavenia
§1
1) Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci Dúbravka
2) Trhové miesta v kat. území obce sú:
a) Trhovisko, ktoré je nekryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a
poskytovanie služieb, ktoré sa nachádza na parkovisku pri obchode Jednota , spevnenej
ploche pri OcÚ a v priestoroch KD.
b) Príležitostný trh – je priestranstvo dočasne určené na predaj a poskytnutie služieb. napr.
počas športových a kultúrnych podujatí
c) trhové miesta s ambulantným predajom v obci sú:
- predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny
predaj na verejnom priestranstve pred OcU.
3) Zriaďovateľom trhových miest s ambulantným predajom je obec po dohode s orgánom
potravinového dozoru podľa - § 61 PK SR.
Na trhové miesta s ambulantným predajom sa vzťahujú ustanovenia tohto trhového poriadku.
§2

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb
Na území obce na verejných priestranstvách sa ambulantne môžu predávať výrobky a poskytovať
služby:

1.) Druhy predávaných výrobkov:
Na trhovisku :
a) balené potraviny
b) produkty rastlinnej výroby vrátane zeleniny a ovocia
c) ambulantný predaj surového kravského mlieka z výdajného pojazdného automatu

V priestoroch kultúrneho domu
spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierové výrobky,
kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky.

2.) Druhy poskytovaných služieb:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi, peria,
e) ďalšie služby, ktoré povolí obec.
3.)Ambulantný predaj v obci:
a) knihy, denná a periodická tlač,
b)drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety,
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
d)balená zmrzlina,
e) ovocie a zelenina,
f) kvetiny, okrasné dreviny, ovocné stromčeky,
g)žreby okamžitých lotérií a žrebovacích vecných lotérií,
h)ostatný bežný tovar.
Pre ambulantný predaj na verejných priestranstvách miesto, podmienky predaja a prevádzkový čas
určuje starosta obce pri vydaní povolenia.
Ambulantný predaj pri cestách sa zakazuje.
V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného predpisu.
V záujme ochrany občanov - spotrebiteľov pred predajom nevhodných a brakových tovarov (obuv,
domáce potreby, spotrebná elektronika, textil) obec ako správca trhu nemusí povolenie na predaj
vydať.

4) Trhové dni, predajný a prevádzkový čas trhoviska je:
Pondelok – piatok

08:00 hod. – 18,00 hod

Sobota a nedeľa

08:00 hod. – 12,00 hod
§3
Zákaz predaja niektorých výrobkov

1. ) Na trhových miestach sa zakazuje 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, 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, zákaz sa nevzťahuje na propagačne predajné podujatia a zvody
zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) sušené huby, okrem sušených húb vyrábaných a balených oprávnenými výrobcami,
m) domácky vyrobené potravinové produkty, napr. kompóty, sirupy,
n) vajcia.

DRUHÁ ČASŤ
Podmienky za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať
§4
Oprávnenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Na trhových miestach uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) 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 činnosti alebo lesné plodiny
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou (Bod 1
písm. c § 4 sa vzťahuje len na tzv. príležitostný trh tohto druhu, pričom v tomto prípade
predávajúci nemusí mať oprávnenie na podnikanie, ani doklad o nadobudnutí tovaru).
2. Nevyhnutnou podmienkou predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste v
Dúbravke je :
a) povolenie obce na zriadenie trhového miesta, s výnimkou prenosných predajných zariadení
a pojazdných predajní
b) povolenie obce na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
c) povolenie na užívanie predajného zariadenia
d) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb
e) pri predaji húb doklad o ich znalosti
f) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí
g) doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje , ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov
medzi fyzickými osobami

§5
Pravidlá dodržiavania hygieny a čistoty
1) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb musí byť v súlade s platnou právnou úpravou
technickými a hygienickými predpismi. Výrobky musia byť zdravotne nezávadné

2) Lesné plodiny, poľnohospodárske výrobky a ďalšie poľnohospodárske produkty musia byť
očistené zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých listov
3) Predávajúci je povinný: podľa §72 PK SR
- udržiavať čistotu predajného miesta
- označiť predajné miesto svojim menom priezviskom a adresou alebo názvom a sídlom firmy
- predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky
- dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja
- mať doklady a nadobudnutí predávaných výrobkov
- zanechať po skončení predaja predajné miesto čisté
V prípade nedodržania uvedených podmienok môže povoľujúci orgán platnosť tohto
povolenia zrušiť.
4) Správca trhoviska je povinný : podľa § 71 PK SR
- kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku
- vykonávať dozor nad predajom
- napomáhať kontrolným orgánom pri výkone dozoru
- sledovať dodržiavanie hygienických predpisov
- zabezpečiť udržiavanie poriadku a čistoty pred začatím prevádzky, počas a po ukončení
prevádzky
- zabezpečí zberné nádoby a odvoz odpadu
TRETIA ČASŤ
§6
Trhové poplatky
1.Obec Dúbravka nemá zavedené poplatky za prenájom trhového miesta. Výnimkou je len trhové
miesto v priestoroch kultúrneho domu, a za oznam predaja prostredníctvom obecného rozhlasu, za
ktoré sa platia poplatky upravené vo VZN č.4/2012 o poplatkoch za pracovné úkony vykonané OcU v
Dúbravke.
2.Poplatky sa platia pred zaujatím miesta na predaj a to na obecnom úrade, alebo priamo osobe na to
určenej obecným úradom na výber poplatkov.
3.Doklad o zaplatení poplatku je predávajúci povinný uschovať po celú dobu predaja a na požiadanie
ho predložiť kontrolným orgánom.
4.Doklad o zaplatení je neprenosný na inú osobu a platí len na obdobie, na ktoré bol vydaný.

§7
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) obec
2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu podľa platnej legislatívy -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.

§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce od 30.1.2015 do 13.2.2015
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo OZ v Dúbravke dňa 13.2.2015
uznesením č. 1/B/2015
3) Schválené VZN vyvesené dňa 16.2.2015
4.) Toto VZN nadobúda účinnosť 3.3.2015
V Dúbravke dňa 13.2.2015

MVDr.Miroslav Eľko
starosta obce

