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Obecné zastupiteľstvo v Kružlove v súlade s ustanovením § 11 odsek 4 zákona č. 369/1990 o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v náväznosti na zákon NR SR č. 178/1998 Z.z.
v zmysle neskorších zmien a doplnkov prijalo toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Kružlov.

VŠE OB EC N E Z ÁVÄZ N É NARIAD EN I E
obce Kružlov
č. 3/2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a trhový poriadok na území obce Kružlov

PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce upravuje predaj tovarov a poskytovanie služieb na
trhových miestach v katastrálnom území obce Kružlov.
2. Trhové miesto v katastrálnom území obce Kružlov, ktoré umožňuje ambulantný predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj a
poskytovanie služieb je : plocha (parkovisko) pred Domom služieb č. 142, plocha pred
predajňou č. 13 v hornej časti obce, v areáli Kultúrneho domu č. 141 a počas poriadania
kultúrno- spoločenských akcií.
3. Na určených trhových miestach sa môžu predávať výrobky a poskytovať služby, ktoré sú
upravené v trhovom poriadku.
4. Správcom trhových miest s ambulantným predajom a poskytovanými službami je obec Kružlov.
Obec je orgán dozoru podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov na
trhových miestach v znení neskorších predpisov.
5. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva obec Kružlov.
Poplatok za denný predaj je uhradený na obecnom úrade v Kružlove v zmysle platného VZN
obce Kružlov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

DRUHÁ ČASŤ
TRHOVÝ PORIADOK
Článok 2
Všeobecné ustanovenia
Tento trhový poriadok upravuje trhové 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.
Trhový poriadok upravuje aj povinnosti predávajúcich na trhových miestach a pri
príležitostných trhoch, stanovuje orgány, ktoré sú oprávnené vykonávať dozor a ukladať sankcie.

Článok 3
Určenie priestranstva a trhové dni
Určenie priestranstva pre ambulantný predaj v obci Kružlov je len na predajnom mieste
konkrétne určenom správcom trhového miesta.
Predajná doba počas konania ambulantného predaja je od 7.30 hod. do 18.00 hod.
v dňoch pondelok až sobota a v nedeľu v čase kultúrnych podujatí.
Správca trhového priestranstva má právo v prípade nepredvídateľných okolností primerane
upraviť predajnú dobu.

Článok 4
Druhy predávaného tovaru a poskytovaných služieb
1/ Na trhových miestach sa môžu predávať :
- potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení,
- poľnohospodárske výrobky - kvety,priesady,sadenice,ozdobné kry,semená,
ovocie, zelenina, kvety, osivá (za podmienok dodržiavania zákona č. 291/1996 Z.z. o
odrodách a osivách),
- kŕmne múky, zmesi, šroty pre hospodárske zvieratá,
- spotrebné výrobky (textil, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, spotrebná
elektronika,
- drobné umelecké, úžitkové , ozdobné predmety,
- papierenské výrobky, drobný tovar, kozmetika, drogériový tovar, galantéria, športové
potreby, hračky, knihy a pod.
2/ Na trhových miestach možno poskytovať nasledovné druhy služieb :
- pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie podľa osobitných
predpisov iba počas konania príležitostných podujatí,
- brúsenie nožov, nožníc, náradia,
- oprava dáždnikov,
- oprava a čistenie obuvi,
- kľúčová služba,
- čistenie peria,

- sklenárske práce,
- oprava kožených výrobkov,
- iné služby povolené obcou Kružlov
3/ Na trhových miestach je zakázané poskytovať služby, ktoré ohrozujú mravnosť,
urážajú náboženské cítenie a pod.
4/ Príležitostný trh na predaj výrobkov povoľuje obec a vykonáva sa na trhových
miestach určených obcou.

Článok 5
Oprávnenie na predaj
Na základe povolenia obce, na trhových miestach môžu predávať a poskytovať služby
fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie. Predávať výrobky na trhových miestach môžu
za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie.
Článok 6
Podmienky predaja na trhových miestach
Predávajúci a poskytovateľ služby na trhovom mieste je povinný :
1) Pred predajom nahlásiť sa u správcu trhového miesta a zaplatiť poplatok.
2) Predložiť doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste.
3) Na trhových miestach sa môžu predávať poľnohospodárske výrobky a tovary
v súlade s platnou úpravou. Výrobky a tovary musia byť zdravotne nezávadné.
Predávajúci musí mať zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu
zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb.
4) Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia. Tovar a výrobky
predávajúci je povinný na požiadanie zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať.
5) Používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov podľa
zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov. Viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov.
6) Udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovanie služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.

Článok 7
Zákaz predaja
1. Na trhovom mieste sa zakazuje predávať :
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
e) tabak a tabakové výrobky,

f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle a ich súčiastky a príslušenstvo,
ch) chránené druhy živočíchov, exemplárne voľne žijúcich živočíchov a
nebezpečné živočíchy,
i ) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na
propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami
chovateľov,
2. Obec môže zakázať predaj aj ďalších výrobkov, produktov a poskytnutie služieb, pokiaľ je to
v záujme obyvateľov obce a prihliada na ochranu verejného poriadku, účelovosť, bezpečnosť
a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb.

TRETIA ČASŤ
Kontrola predaja na trhových miestach
Článok 8
1. Predaj na trhových miestach riadi obec platným všeobecne záväzným nariadením, trhovým
poriadkom a vykonávaním dozoru nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia
a trhového poriadku.
2. Dozor nad predajom na trhových miestach a poskytovania služieb v obci môžu kontrolovať :
- starosta obce a pracovníci obecného úradu v Kružlove,
- poslanci obecného zastupiteľstva v Kružlove,
- príslušné orgány štátnej správy, (SOI )
3. Predávajúci sa musí orgánu vykonávajúcemu dozoru preukázať nasledovnými dokladmi :
- povolením obce a potvrdením o zaplatení poplatku,
- živnostenským oprávnením alebo iným obdobným platným dokladom,
- občianskym preukazom, alebo iným platným preukazom totožnosti,
- dokladmi, ktoré oprávňujú predávajúceho k predaju tovaru alebo poskytovaniu služieb
(doklad o nadobudnutí tovaru, zdravotný preukaz a pod.).

ŠTVRTÁ ČASŤ
Sankcie
Článok 9
V prípade porušenia jednotlivých ustanovení tohto trhového poriadku môžu orgány
vykonávajúce dozor uložiť pokutu :
a ) od 1 659,69 € do 16 596,96 €.fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové
miesto bez povolenia ( § 3 ods. 1 Zákona č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov) alebo
porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce ( §9ods.2, Zákona č. 178/1998 Z.z. v
znení neskorších predpisov).
b ) od 165,97 € do 16 596,96 € fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva
výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia ( § 3 ods. 1 Zákona č. 178/1998 Z.z. v
znení neskorších predpisov) alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj ja
zakázaný ( § 6 Zákona č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov) alebo ktoré nie sú určené
obcou na predaj,( § 3 ods. 1 Zákona č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov) alebo predáva
výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na
trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom, mimo takto

určených miest ( ( § 7 ods. 2 Zákona č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov).

PIATA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Článok 10

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kružlov
dňa 26.02.2014.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Kružlov.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13.03.2014.
4. Dňom účinnosti tohoto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
Obecného zastupiteľstva v Kružlove o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach číslo : 3/1998.

Ing. Jozef Kmec
starosta obce

