Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokoč č. 9/2013
Trhový poriadok

Obecné zastupiteľstvo v Klokoči v zmysle. §6 zákona č. 369/1990 Z.b o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a §3 odst. 3, §5 zákona č. 178/1998 Z.z o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len trhový poriadok), ktorým upravuje predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach
Prvá časť
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Všeobecné záväzne nariadenie obce určuje trhové miesta a upravuje predaj tovarov
a poskytovanie služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Klokoč.
1) Trhové miesta v obci Klokoč sú:
a) priestor pred budovou Obecného úradu
b) priestor pred budovou Centra vidieckych aktivít
c) priestor za zastávkou SAD v lokalite Sliackovci
2) Na určených trhových miestach sa môžu predávať výrobky a poskytovať služby, ktoré sú
vymedzené v trhovom poriadku.
3) Príležitostnými trhovými dňami sú :
a) pracovný deň – streda s predajným časom od 8.00 hod do 18 00. Hod
b) v sobotu – s predajným časom od 8.00 hod do 13.00 hod
Druhá časť
TRHOVÝ PORIADOK
Článok 2
Všeobecné ustanovenie
1) Tento trhový poriadok upravuje práva a povinnosti správcu trhového miesta, zákaz
predaja niektorých výrokov, 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
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Článok 3
Základné ustanovenia
Na trhových miestach za dodržania §12 zákona č. 152/1995 Z.z o potravinách sa môžu
predávať:
1) poľnohospodárske produkty z vlastnej pestovateľskej, alebo chovateľskej činnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

rastlinné výrobky
živočíšne výrobky
lesné plodiny
spotrebné výrobky
textilné výrobky,
odevné výrobky
domáce potreby
výrobky spotrebnej elektroniky
drobný tovar
drogériový tovar

2) Na trhových miestach možno poskytovať služby:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

rýchle občerstvenie a stravovanie
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
oprava dáždnikov
oprava šijacích strojov
oprava obuvi
čistenie peria a šitie paplónov

3) V ambulantnom predaji sa môžu predávať:
a)
b)
c)
d)

knihy
denná a periodická tlač
ovocie a zelenina
kvety

4) Príležitostné trhy na predaj výrobkov povoľuje obec v sále kultúrneho domu v Klokoči
Článok 4
Oprávnenie na predaj
1) Predaj na trhových miestach sa môže vykonávať na základe povolenia vydaného obcou
2) Predávajúci musia mať svoje predajné zariadenie, označené menom, resp. názvom.
3) Predávať môžu fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie
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Článok 5
Podmienky predaja na trhových miestach
1) Poľnohospodárske výroby a tovary musia byť v súlade s technickými a hygienickými
normami, musia byť zdravotne nezávadné, musia byť očistené, zbavené hrubých nečistôt
a zvädnutých listov
2) Pri predaji húb musí mať predávajúci doklad o znalosti húb
3) Predávajúci musí mať zdravotný preukaz pokiaľ ide o predaj potravín, zeleniny a ovocia
4) Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia
5) Predávajúci na požiadanie zákazníka je povinný zabaliť zakúpený tovar, tak aby ho bolo
možné prenášať
6) Predávané výrobky musia byť viditeľne a zreteľne označené maloobchodnými cenami
a pri rovnakom druhu vo viacerých akostných triedach aj akostnou triedou
7) Právnické a fyzické osoby – podnikatelia musia mať pri predaji autorizovanú inšpekčnú
knihu
8) Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené trhové miesto v čistom stave a po skončení
predaja ho za sebou upratať
Článok 6
Zákaz predaja
1) Na trhových miestach je zakázané predávať
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zbrane a strelivo
výbušniny a pyrotechnické výrobky
tlačoviny ohrozujúce mravnosť
tabak a tabakové výrobky
lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
jedy, omamné a psychotropné látky, lieky
automobily, motocykle a ich súčiastky a príslušenstvo

2) Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov,
pokiaľ je to v záujme obyvateľov obce
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Tretia časť
Nájomné za poskytnuté trhové miesto
Predávajúci (FO, PO ) na trhových miestach sú povinní zaplatiť nájomné za trhové miesto
a to 1,66 €/hod
Štvrtá časť
Kontrola predaja na trhových miestach
1) Predaj na trhových miestach riadi obec Klokoč v súlade so všeobecne záväzným
nariadením a trhovým poriadkom a kontrolu za obec môžu vykonávať:
a) starosta obce
b) poverení poslanci OZ
2) Kontrolu na predaj na trhových miestach môžu vykonávať orgány štátnej správy:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Slovenská poľnohospodárska a potravinová inšpekcia
c) RÚVZ
3) Predávajúci sa musí orgánu vykonávajúcemu kontrolu preukázať:
a) občianskym preukazom
b) potvrdením o zaplatení nájomného
c) živnostenským oprávnením, resp. iným dokladom
d) dokladmi, ktoré oprávňujú predávajúceho k predaju tovaru
e) zdravotným preukazom, doklad o znalosti húb, doklad o nadobudnutí tovaru,
autorizovanú inšpekčnú knihu a pod.
Piata časť
Sankcie
V prípade porušenia jednotlivých ustanovení tohto trhového poriadku sú orgány
vykonávajúce kontrolu oprávnené:
a) ukladať blokové pokuty v súlade s platným zákonmi
b) iniciovať začatie priestupkového konania pripadne odňatie živnostenského oprávnenia
Šiesta časť
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Klokoči
č. 44/2013 dňa 13.12.2013.
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Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2014

Jozef V ý b o š ť o k
starosta obce

Návrh VZN bol zverejnený v súlade s §6 ods. 3 zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na pripomienkovanie obyvateľom obce .
Vyvesené 29.11.2013
Zvesené

13.12.2013
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