Všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach na území obce Turčianska Štiavnička

Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke na základe § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Zb.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení
neskorších predpisov, ako aj zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov

vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach na území obce Turčianska Štiavnička.

§1 Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie/ ďalej len VZN/ upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Turčianska Štiavnička, úlohy
obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb
s tým súvisiace a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania zákona č.178/1998
Zb. a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

§2 Trhové miesta
1. Na území obce Turčianska Štiavnička sú zriadené tieto trhové miesta:
a/ príležitostné trhy –príležitostný trh v rámci akcie Štiavnický kotlík ,akcie Horný-Dolný,
Jarmok ľudových remesiel
b/ ambulantný predaj –predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve v centre obce.
2. Za trhové miesta na účely príležitostných trhov a jarmoku sa určujú:
-

verejné priestranstvo pri Požiarnej zbrojnici
časť parku pri kaštieli
sála a okolie Kultúrneho domu
športový areál - ihrisko

§3 Zriadenie trhového miesta a oprávnenie na predaj
Povolenie na zriadenie trhového miesta, predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste vydáva Obecný úrad Turčianska Štiavnička. Poplatok za denný predaj - vyhlásenie
v MR a za miesto - platí fyzická a právnická osoba v hotovosti na obecnom úrade.
Na trhových miestach môžu predávať výrobky a poskytovať služby:
a/ fyzické a právnické osoby ,oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov /§2
odst.2 obch. zákonníka v znení neskorších predpisov, zák. 455/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov/
b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti / zák. 105/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, §2 odst. 3 zák.
634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov/
§ 3 Trhové dni a predajný čas
Ambulantný predaj :
Pondelok- piatok :
Sobota :

od 7.00 do 16.00 hod.
od 6.00 do 12.00 hod.

Príležitostné trhy a Jarmok ľudových remesiel :
Sobota :

od 7.00 do 22.00 hod.

§4 Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
Povolené je predávať a poskytovať tieto výrobky a služby :
a/ potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení
b/ poľnohospodárske výrobky- kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry a stromčeky, ovocie,
zelenina
c/ včelí med, lesné plody
d/ tradičné ľudovoumelecké výrobky
e/ rýchle občerstvenie
f/ brúsenie nožov, nožníc a náradia
g/ oprava dáždnikov
h/ spotrebné výrobky- textil, odev, obuv, domáce potreby, výrobky spotrebnej elektroniky,
kozmetika, drogéria, športové potreby, hračky a pod.
Zakázané je predávať :
a/ zbrane, strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky

b/ chránené druhy živočíchov a rastlín
c/ tabak a tabakové výrobky
d/ liehoviny, destiláty, spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje / netýka sa príležitostných
trhov/
e/ tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť
f/ lieky, jedy, omamné a psychotropné látky
g/ akýkoľvek ambulantný predaj pri cestách mimo obce

§5 Povinnosti predávajúceho
Predávajúci je povinný:
a/ označiť svoje predajné zariadenie
b/ uhradiť poplatok za prenájom trhového miesta
c/ dodržiavať poriadok
d/ používať elektronickú registračnú pokladnicu
e/ udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané
f/ zreteľne označiť predávané výrobky a služby cenou
§6 Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Obec Turčianska Štiavnička.
2. Obec ako správca trhových miest a orgán dozoru môže uložiť pokutu do výšky do 16 597 €
v zmysle zákona č. 178/1998 Zb. :
a/ fyzickej alebo právnickej osobe , ktorá predáva výrobky alebo poskytuje služby na
trhovisku bez povolenia obce
b/ fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva zakázané výrobky
§7 Záverečné ustanovenie
Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 32/2012 zo dňa 12.12.2012,
bolo vyvesené 13.12.2012 a nadobúda účinnosť 1.1.2013 .

Peter Očka
starosta obce

