OBEC BRZOTÍN, MÁRIÁSSYHO NÁMESTIE 167, 049 51 BRZOTÍN

VZN č. 4/2014
o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v
obci Brzotín

Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ustanovenia § 3, ods. 3
a ustanovenia § 5 zákona NR SR č.178/1998 Z.z o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, zákona č.101/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.178/1998 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony a na základe NR SR č.349/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci Brzotín
PRVÁ ČASŤ
USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, povinnosti právnických a fyzických
osôb pri predaji, zriaďovaní a povoľovaní trhových miest na území obce Brzotín.
DRUHÁ ČASŤ
TRHOVÝ PORIADOK
§2
Všeobecné ustanovenia
1. Tento trhový poriadok ustanovuje práva a povinnosti správcu trhového miesta, zákaz
predaja niektorých výrobkov, obmedzenie predaja výrobkov, druhy poskytovaných
služieb, ambulantný predaj v obci a osoby, ktoré sú oprávnené predávať výrobky
a poskytovať služby na trhových miestach.
2. Trhový poriadok upravuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach, stanovuje
orgány, ktoré sú oprávnené vykonávať dozor a ukladať sankcie.

§3
Základné pojmy
1. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) trhové miesto- trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj
b) trhovisko – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb
c) tržnica – kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb v prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach
d) príležitostný trh – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy
a sústredený predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou
e) ambulantný predaj – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj
na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou, za stánok s dočasným stanovišťom
a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého
zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie
f) stánok s trvalým stanovišťom – stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou
prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenom na verejnom priestranstve a je vlastnený
predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu.
2. Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo
nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný
predaj alebo príležitostný trh.
3. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa
osobitných predpisov.
§4
Určenie trhového miesta, trhových dní
1. Obec Brzotín ako správca verejného priestranstva určuje trhové miesta na
ambulantný predaj:
- parkovacia plocha na zastávke na Máriássyho námestí
- parkovacia plocha vedľa obecného úradu
- v sále kultúrneho domu
2. Obec Brzotín stanovuje predajné dní nasledovne:
-pondelok až piatok od 7.00-17.00 hod.
3. Pre trhové miesta je predávajúcim k dispozícií WC a úžitková a pitná voda v budove
Obecného úradu.

§5
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na trhových miestach je na základe príslušného oprávnenia a súhlasu Obce Brzotín
možné predávať výrobky ambulantným predajom
a) Ovocie a zeleninu
b) Poľnohospodárske výrobky –kvety ,semená, priesady, ozdobné kry
c) Zemiaky
d) Textilné a odevné výrobky, obuv
e) Knihy, umelecké predmety, drobné remeselnícke výrobky (výšivky, keramiky)
f) Balené potravinárske a cukrárenské výrobky, oriešky, sušené ovocie
g) Včelie produkty
h) Výrobky spotrebnej elektroniky
i) Športové potreby
j) Drobný tovar
k) Papierenské výrobky, domáce potreby
l) Kozmetika, drogéria
m) Výrobky pochádzajúce z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti
Pri predaji rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej produkcie musí byť
predložený doklad o registrácií od regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
Pri predaji živočíšnych výrobkov z vlastnej chovateľskej činnosti – vajcia, surové
mlieko správca trhoviska skontroluje, či predávajúci má doklad o registrácii vydaný
príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na danú činnosť.
V prípade zistenia nedostatkov môže byť zo strany orgánu dozoru uložená bloková
pokuta v zmysle §12 odst.2 zákona č.178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Pokiaľ nie je v obci umiestnená maloobchodná predajňa potravín, môžu sa v obci
predávať výlučne iba potraviny, ktoré má obec vo VZN po vydaní súhlasného
stanoviska príslušného orgánu veterinárnej a potravinovej správy.
2. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) Brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
b) Oprava dáždnikov, oprava obuvi
c) Kľúčové služby
d) Čistenie peria
§6
Oprávnenie na predaj
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenie obce predávať:
Fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie
2. Pri ambulantnom predaji z pojazdných predajní má predajca povinnosť vlastniť 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 uložené. Taktiež musí dodržiavať sortiment uvedený v predmetnom
rozhodnutí.

Ďalej musí predložiť:
- kópiu oprávnenia na podnikanie
- čestné vyhlásenie o tom, že predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej činnosti
- čestné vyhlásenie o tom, že nim predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky
predávané v primeranom množstve
- doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste
- fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy
elektronickej pokladnice žiadateľa
- LV pozemku, resp. nájomná zmluva, na ktorom žiadateľ uskutočňuje vlastnú
pestovateľskú činnosť
3. Pri predaji potravinárskych výrobkov má predávajúci povinnosť zaregistrovať sa
v zmysle § 6 odst. 1 zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších
predpisov na mieste príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v
Rožňave
§7
Podmienky predaja na trhových miestach
1. Na trhových miestach sa smú predávať poľnohospodárske výrobky a tovary v súlade
s platnou právnou úpravou a technickými a hygienickými normami. Výrobky a tovary
musia byť zdravotne nezávadné.
2. Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia. Tovar a výrobky je
povinný predávajúci na požiadanie zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať.
3. Lesné plody, poľnohospodárske produkty musia byť očistené, zbavené hrubých nečistôt
a zvädnutých listov.
4. Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto v čistom stave a po skončení
predaja ho za sebou upratať.
5. Poľnohospodárske výrobky a tovary musia byť viditeľne a zreteľne označené
maloobchodnými cenami, ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných
triedach.
6. Predávajúci, ktorý predáva potraviny ambulantným spôsobom, musí mať k dispozícii
rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva resp. verejného
zdravotníctva SR na dané vozidlo s uvedeným rozsahom predávaného sortimentu.
7. Predávajúci je povinný zabezpečiť uchovávanie potravín pri teplotách ustanovených
potravinovým kódexom, alebo deklarovaným výrobcom.
8. Nebalené potraviny musia byť pri vystavovaní chránené , prekryté vhodným obalom

§8
Zákaz predaja
1. 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, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
f) jedy, omamné a psychotropné látky
g) lieky
h) vajcia
i) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
j) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy
živočíchov
k) živé zvieratá, s výnimkou konzumných rýb
l) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
m) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré
boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných prepisov
n) nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo
jeho pôvod
2. Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov,
pokiaľ je to v záujme obyvateľov obce.

TRETIA ČASŤ
KONTROLA PREDAJA NA TRHOVÝCH MIESTACH
§9
Kontrola na predajných miestach
1. Predaj na trhových miestach riadi Obec Brzotín v súlade s VZN . Obec môže poveriť
osobu – právnickú alebo fyzickú aby vykonávala správu trhového miesta.
2. Dozor nad predajom na trhovom mieste v obci môžu kontrolovať:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín
c) príslušné orgány štátnej správy
d) obce

3. Predávajúci sa musí orgánu vykonávajúcemu dozor preukázať nasledovnými
dokladmi:
a) občiansky preukaz
b) povolením obce
c) živnostenským oprávnením, resp. iným obdobným dokladom
d) dokladmi, ktoré oprávňujú predávajúceho k predaju tovaru (zdravotný
preukaz, doklad o nadobudnutí tovaru)
e) rozhodnutie na danú činnosť od príslušného orgánu Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva
f) doklad o splnení registračnej povinnosti
g) doklad o pôvode tovaru
ŠTVRTÁ ČASŤ
SANKCIE
§ 10
Sankcie
V prípade porušovania jednotlivých ustanovení tohto trhového poriadku sú orgány
vykonávajúce dozor oprávnené:
-ukladať blokové pokuty v súlade s platnou úpravou
-iniciovať začatie priestupkového konania v súlade s platnou právnou úpravou.
§ 11
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí fyzická osoby, ktorá
a) zriadila trhové miesto bez povolenia
b) predáva výrobky, ktorých predaj je zakázaný
c) porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce
2. Priestupky podľa ods.1 prejednávajú orgány dozoru. Priestupok podľa odseku 1 písm. c)
prejednávajú v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru.
3. Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta do 8 000 eur. V blokovom konaní možno
uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 4 000 eur.
4. Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA
§ 12

1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 9.10.2014 zvesený dňa
24.10.2014.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne dňa 10.12.2014
uznesením číslo 15/2014.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2015.

V Brzotíne, dňa 11.12.2014
v.r.

Pavol Gášpár
starosta obce

Vyvesené: 11.12.2014
Zvesené: 29.12.2014

Obecný úrad Brzotín, Máriássyho námestie č.167, 049 51 Brzotín

ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA PREDAJ NA
TRHOVOM MIESTE, NA AMBULANTNÝ REDAJ

Údaje o žiadateľovi:
1/ Obchodné meno : .....................................................................................................
resp. meno a priezvisko fyzickej osoby
2/Adresa sídla spoločnosti: ..........................................................................................
resp. trvalé bydlisko fyzickej osoby
3/IČO spoločnosti: .......................................................................................................
resp.dátum narodenia fyzickej osoby
4/Telefonický kontakt: ..................................................................................................
5/Sortiment predávaných výrobkov, resp. druh poskytovaných služieb:
.....................................................................................................................................
6/Miesto predaja: ..........................................................................................................
7/Povolenie predaja požadujem na obdobie od ...............................do .........................
(dátum a čas)
K žiadosti je potrebné doložiť:
Oprávnenie na podnikanie (živnostenský list, výpis z obchodného registra, potvrdenie z DÚ
o zaregistrovaní ).
V prípade predaja potravinárskych výrobkov – stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Rožňave.
U samostatne hospodáriaceho roľníka zo zahraničia – doklad o zaregistrovaní z Daňového úradu
Bratislava I.
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých podľa zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti
až do vydania príslušného 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.
V Brzotíne, dňa ......................................

.........................................................

Čestné vyhlásenie

Dolupodpísaná/podpísaný: ..........................................................................
Narodená/narodený: ....................................................................................
Bytom: .........................................................................................................
čestne vyhlasujem, že na trhovom mieste v obci Brzotín predávam výrobky
a poskytujem služby, na ktoré v zmysle ustanovenia zákona č.289/2008 Z.z.
k evidencii tržieb nie som povinný/povinná používať registračnú
pokladnicu.

V Brzotíne, ................................

....................................
podpis

