Obec Viničky
ul. Tokajská 191/5, 076 31 Viničky
Obecné zastupiteľstvo vo Viničkách podľa ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Zb. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov pre územie obce Viničky v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Viničky o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach č. 1/2014

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
17.10.2014
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa:
17.10.2014
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
18.10.2014
Dátum ukončenia pripomienkového konania:
03.11.2014
Pripomienky zasielať:
- Písomne na adresu: Obec Viničky, ul. Tokajská 191/5, 076 31 Viničky
- Elektronicky na adresu: obecvinicky@kid.sk; obec.vinicky@mail.t-com.sk
- Faxom na číslo: 056 / 637 32 81
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
03.11.2014

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OZ obce Viničky dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

03.11.2014
04.11.2014
19.11.2014

Dňom vyvesenia začína plynúť pätnásťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a
právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, alebo
elektronicky, alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade u predkladateľa návrhu, cestou
podateľne obecného úradu.

Obecné zastupiteľstvo vo Viničkách v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zastupiteľstve v znení neskorších predpisov, zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení
a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení jeho neskorších zmien
a noviel
schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenia
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach č. 1/2014
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje v súlade so zákonom č.
178/1998 Z.z. podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ako
aj povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach v obci Viničky.
Čl. 2
Základné pojmy
1. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) trhovým miestom verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na
ambulantný predaj,
b) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých
textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom
množstve fyzickými osobami medzi sebou,
c) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na
verejnom priestranstve pred prevádzkarňou
2. za trhové miesto sa na účely tohto zákona považuje aj priestranstvo alebo nebytový
priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.
3. predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných
predpisov.

Čl. 3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste vydáva Obec Viničky a prostredníctvom Obecného úradu vo Viničkách
v zmysle § 4 ods. 3, písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

2. Trhovými miestami určenými na príležitostný trh a ambulantný predaj v Obci Viničky sú:
a) parkovisko pri budove obecného úradu,
b) priestory kultúrneho domu.
c) parkovisko na ulici Vojtecha Gondu

Čl. 4
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 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.

Čl. 5
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Predávať sa môžu:
a) Potravinárske výrobky. Musia vyhovovať hygienickým požiadavkám a platným
právnym predpisom.
b) 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. Zakazuje sa predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) liehoviny, 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 s výnimkou trhových konzumných rýb, živej hrabavej a vodnej hydiny,
zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované
zväzmi a združeniami chovateľov,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
l) čerstvé a sušené huby

Na trhových miestach možno poskytovať tieto 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.
Čl. 6
Ambulantný predaj v obci
1. V obci sa ambulantne môžu predávať
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
d) balená zmrzlina,
e) ovocie a zelenina,
f) kvetiny,
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
h) pekárenské výrobky originálne balené.

Čl. 7
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť:
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) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
d) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,

Čl. 8
Poplatky
Predávajúci je povinný zaplatiť poplatok za prenájom trhového miesta podľa platného
VZN o prenájme verejného priestranstva.

Čl. 9
Orgán dozoru
Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Obecný úrad vo Viničkách.

Čl. 10
Záverečné ustanovenie
1. Nariadenie Obce Viničky č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území Obce Viničky bolo schválené uznesením číslo
7/10/2014 na zasadaní OZ vo Viničkách dňa 3.11.2014
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 19.11.2014.

Michal Takáč
starosta obce

