- 1/4 Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Štále
č. 2/2011
o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
území obce Dolný Štál
Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1) Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále vydáva pre katastrálne územie obce Dolný
Štál toto všeobecne záväzné nariadenie na základe §4 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v
znení neskorších zmien a doplnkov a zák. č.178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnené zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)

I. diel – trhové miesta v obci Dolný Štál
Čl. 2
Základné pojmy
1) Pre účely tohto nariadenia sa rozumie trhovým miestom :
a) trhovisko,
Trhovisko je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
b) tržnica,
Tržnicou sa rozumie kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb.
c) priestranstvo dočasne určené na príležitostný trh alebo na ambulantný
predaj
Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj - napr. jarmoky, hody. Miesto a čas trvania príležitostného trhu určí
obec a vyhlasuje cez miestny rozhlas min. 2 hodiny pred zriadením
d) verejné priestranstvá určené na príležitostný trh, na ambulantný predaj alebo na
umiestnenie stánku s trvalým stanovišťom. (§2 ods. 1 písm a) a písm f)
Ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach a v pojazdnej predajni na verejnom priestranstve
Stánok s trvalým stanovišťom je stánok, na ktorý je vydané povolenie minimálne na
obdobie 6 mesiacov.
e) nebytový priestor prenajatý účelom predaja – okrem prevádzkarní
Rozumie sa nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická osoba alebo právnická
osoba ho prenajme na ambulantný predaj alebo umiestnenie stánku s trvalýms tanovišťom.
Čl. 3
Trhové miesta v obci Dolný Štál
1) Obec Dolný Štál nemá zriadené trhovisko a tržnicu.
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na umiestnenie stánku s trvalým stanovišťom sú:
a) vyznačený verejný priestor v ulici Tichá na ambulantný predaj
b) Vyznačený verejný priestor na parkovisku pred kultúrno- športovým areálom na
Komárňanskej ulici na umiestnenie stánku s trvalým stanovišťom
c) verejné priestranstvá pred vlastnou nehnuteľnosťou v zastavenom území obce na
účely predaja v súlade s týmto VZN môže užívať vlastník alebo správca
nehnuteľnosti, ak je na to dostatočný priestor a neobmedzuje cestnú premávku
okrem Komárňanskej cesty, kde je možné uskutočniť predaj len na vyznačenom
verejnom priestranstve.
d) dočasne vyznačené verejné priestranstvá, vyhlásené miestnym rozhlasom v čase
jarmoku (dedinské dni, hody)
3) tržnice, trhoviská zriadené právnickými a fyzickými osobami a priestranstvá v správe
fyzických a právnických osôb určené na ambulantný predaj podliehajú povoleniu
obce Dolný Štál.
4) Na predaj v pojazdných predajniach sa vzťahujú osobitné podmienky. Súhlas k
zriadeniu pojazdnej predajne sa vydáva na základe osobitných predpisov podľa druhu
predávaného sortimentu. Pojazdné predajne sa považujú v zmysle §2 ods. e) zákona za
ambulantný predaj. Povolenie ambulantného predaja na území obce vydáva Obec Dolný Štál .

II. diel
Trhový poriadok pre trhové miesta Obce Dolný Štál
Čl. 4.
Podmienky predaja na trhových miestach
1) Správu trhových miest v zmysle Čl. 2 na verejných priestranstvách určených na
ambulantný predaj, príležitostný trh a predaj zo stánku vykonáva obec Dolný Štál.
2.) Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva
Obec Dolný Štál :
a) na príležitostný trh platnosťou min.1 deň, max. na dobu trvania príležitostného trhu,
b) na predaj zo stánku so stálym stanovišťom na dobu min. 6 mesiacov.
3. K povoleniu musí predávajúci predložiť doklad o zaplatení miestneho poplatku
v súlade s VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, doklady oprávňujúce k predajnej činnosti a vyhlásenie o nesení
zodpovednosti za kvalitu predávaných výrobkov a poskytnutých služieb.
4) Predávajúcim podľa tohto nariadenia môžu byť výlučne:
- právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa zák. č. 455/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov o živnostenskom podnikaní
- samostatne hospodáriaci roľníci na základe Osvedčenia SHR vydaného v súlade s
platnou právnou úpravou
- drobnochovatelia a pestovatelia na jednorázové povolenie k predaju prebytkov
dosiahnutých vlastnou činnosťou
- fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou
- autori ľudovoumeleckých predmetov
3) Na trhovom mieste nesmú predávať
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- subjekty, ktoré nespĺňajú všeobecné a osobitné podmienky stanovené týmto nariadením
a právnymi predpismi.
Čl. 5
Obmedzenia predaja niektorých výrobkov
1) Zo zákona sa zakazuje predávať: zbrane, strelivo, výbušniny, pyrotechnické
výrobky, lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, jedy, omamné a
psychotronické látky, lieky, automobily, motocykle, chránené druhy živočíchov a nebezpečné
živočíchy, živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb a zvodu zvierat, ktorý však
musí byť vykonaný v súlade so zákonom č. 215/1992 o veterinárnej starostlivosti.
Čl . 6
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1) Na trhových miestach Obce Dolný Štál sa môžu predávať za podmienku dodržania
všetkých súvisiacich hygienických predpisov a po dohode s príslušným orgánom
potravinového dozoru tieto potraviny ( § 7 ods. 1):
a) ovocie a zelenina
b) balené potravinárske výrobky
c) zmrzlina
d) chlieb a pekárenské výrobky
e) mäso a mäsové výrobky
f) mlieko a mliečne výrobky
Potraviny uvedené v bode b) až f) sa môžu predávať len z mobilných zariadení alebo zo
stánkov s trvalým stanovišťom prispôsobených k podmienkam predaja podľa druhu
predávaných potravín. Obec vydáva povolenie po predchádzajúcom nahlásení na príslušný
orgán potravinového dozoru.
Okrem vymedzených potravín a obmedzených výrobkov je povolený predaj všetkých
výrobkov v podmienkach dodržania platných príslušných noriem.
.
2) V obci Dolný Štál sa môže poskytovať okrem služieb určených zákonom na trhových
miestach služba čistenie peria.

III. diel – Trhoviská a tržnice zriadené
podnikateľskými subjektmi
5) Ak je trhovým miestom trh, tržnica, priestranstvo alebo nebytový priestor podľa čl. 1
za správcu sa považuje jeho vlastník alebo nájomca, ktorý je v trhovom poriadku uvedený za
správcu.
6) Pre trhovisko a tržnicu správca trhoviska je povinný vypracovať trhový
poriadok. Trhový poriadok musí obsahovať určenie priestranstva, podmienky, za
ktorých možno predaj uskutočňovať, pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny.
7) Predávajúci na trhovom mieste sú povinní dodržiavať toto všeobecne záväzné
nariadenie, trhový poriadok trhoviska alebo tržnice a súvisiace predpisy.
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Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1) Na vyznačenom verejnom priestranstve v ulici Tichá:
Pondelok 8,30 – 15.00
Streda 8,30 – 15.00
Piatok 8,30 – 12.00
2) Na vyznačenom verejnom priestranstve v parkovisku Kultúrno-športového areálu pri
Komárňanskej ceste,:
denne – 7,30- 20,00
3) Na ostatných verejných priestranstvách určených pre ambulantný predaj obec určuje
predajný čas:
- v pracovných dňoch od 7.30 do 18.00
- v sobotu od 8.00 do 13.00
4) Na príležitostných trhoch určených v čase jarmoku, kultúrno-spoločenskcýh akcií a hodov,
sa určí čas predaja v povolení najneskoršie deň pred konaním podujatia. Pre trhovisko alebo
tržnicu zriadenú súkromnými osobami a podnikateľmi má byť určená prevádzková doba
v trhovom poriadku.
Čl. 8
Orgány dozoru a sankcie
1.) Obec Dolný Štál kontroluje predávajúcich na všetkých trhových miestach obce a
správu trhových miest, ak správcom trhoviska je iná osoba.
2) S týmto VZN sa zruší VZN č. 3/2009 o trhovom poriadku.
3.) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené 11.06.2011.schválené Obecným
zastupiteľstvom v Dolnom Štále, dňa 28.6.2011 č. uzn.76 d/8/2011a vyhlásené dňa
.08.07.2011.VZN nadobúda platnosť 15 dní po vyhlásení.
V Dolnom Štále, 08..7.2011

Ěva Csóka, starostka obce Dolný Štál

