Obec Ľubochňa na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa §
6 ods. 1 a § 4 ods. 3, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.1/2013
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb
na trhovom mieste v obci Ľubochňa
a trhový poriadok obce

Schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Ľubochni č. 1 /2013 dňa 06.02.2013
Účinnosť : 22.02.2013

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1. Všeobecne záväzné nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom
mieste v obci Ľubochňa (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach v obci Ľubochňa, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri
predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenie orgánov dozoru pri
kontrole dodržiavania tohto nariadenia.

Čl.2
Trhový poriadok
1. Tento trhový poriadok ustanovuje práva a povinnosti správcu trhového miesta, zákaz predaja
niektorých 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 povinnosť predávajúcich na trhovom mieste, stanovuje orgány,
ktoré sú oprávnené vykonávať dozor a ukladať sankcie
Čl. 3
Základné pojmy
1. Na účely tohto VZN sa rozumie
a) trhovým miestom – trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj ,
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovanie služieb,
c) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
d) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom
na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných,
odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi
sebou,
e) ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve.
1. Za trhové miesto sa na účely tohto nariadenia považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor,
ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho
prenajme na ambulantný predaj.
Čl. 4
Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovania služieb
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na území obce
Ľubochňa vydáva na základe žiadosti obec Ľubochňa.
2. Žiadosť o zriadenie trhového miesta musí okrem údajov o žiadateľovi obsahovať:
a) druh trhového miesta, určenie priestoru (adresa, rozsah, veľkosť)

b) druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
c) časové obdobie na ktoré sa trhové miesto zriaďuje,
d) trhové dni, predajný a prevádzkový čas,
e) spôsob čistenia trhového miesta, zabezpečenie bezpečnosti predávajúcich a kupujúcich.
Čl. 5
Trhové miesta, správa tržníc, , príležitostných trhov na území obce Ľubochňa
Na svojom území obec povoľuje zriadiť nasledovné trhové miesta:
1) Trhovisko Obecný úrad – miestna tržnica
Správca: Obec Ľubochňa
Predajný a prevádzkový čas: od 7.30 do 17.00 hod.
Čl. 6
Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu
Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho :
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj
výrobkov na trhových miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru , daňový doklad,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice,
d )udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich
skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku a hygienických predpisov,
f) pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho,
g) napomáha kontrolným orgánom pri výkone dozoru.
Čl. 7
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na miestnom trhovisku sa zakazuje predávať:

e, ich súčiastky a príslušenstvo

-predajné
podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov/

a mäsové výrobky z domácich zvierat a diviny, ich vnútornosti, tepelne neošetrené vaječné výrobky,
ušené huby, okrem sušených húb vyrábaných a balených oprávnenými výrobcami

Čl.8
Sortiment a obmedzenia predaja výrobkov
1. Na trhových miestach sa môžu predávať
a) potravinárske výrobky : je možné predávať za splnenia podmienok uvedených v § 72-82 Výnosu
MP SR a MZ SR č. 981/1996 – 100 z 20.5.1996 – Potravinársky kódex v znení neskorších zmien,
b) len zdravé jahňatá a kozľatá mladšie ako tri mesiace, hydina, holuby a králiky – na vyhradených
miestach trhoviska,
c) ovocie, zelenina, ak vyhovujú hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov,
d) slepačie vajcia označené - predaj povolený pre právnické a fyzické osoby, ktorým bolo dané
osvedčenie o spôsobilosti podmienok na ich produkciu a prepravu, predaj možno realizovať
maximálne do 14 dní od doby znášky a to len pri teplote prostredia v rozmedzí od 5 do 18ºC,
pričom nesmú byť vystavené priamemu účinku slnečného svetla a tepla,
e) predaj neoznačených slepačích vajec z vlastnej výroby (tzv. prebytkov) je povolený len za týchto
podmienok – pochádzajú z vlastného chovu predávajúceho, počet nepresahuje 200ks za deň a nie
sú staršie ako 14dní odo dňa znášky,
f) huby možno predávať len na základe osvedčenia osobitnej spôsobilosti na ich predaj,
g) med musí byť zdravotne nezávadný, plnený do hygienických vyhovujúcich obalov s uvedením
výrobcu, druhu medu, hmotnosti, dátumu plnenia, doby použiteľnosti,
h) ostatné potravinárske výrobky možno predávať iba hygienicky nezávadné pri dodržaní
príslušných predpisov,
i) vianočné stromčeky, chvojky, šišky, čečinu a výrobky z nich možno predávať len na základe
potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia,
j) ovocné stromčeky a kríky.
Umiestnenie potravín pri predajni min. 70 cm nad zemou, okrem ovocia, zeleniny a zemiakov
1. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektronické
výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierové výrobky, kozmetika, drogériový
tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom na
trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom .

2. Obmedzenia podľa odseku 2. sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou
predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.

Čl. 9
Druhy poskytovaných služieb
Na trhovom mieste – miestna tržnica možno poskytovať tieto služby:

Čl. 10
Ambulantný predaj a poplatky
1. Na území obce sa ambulantne môžu predávať:
a) knihy, denná tlač a periodická tlač
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
d) balená a nebalená zmrzlina
e) ovocie, zelenina
f) kvety
g) žreby okamžitých lotérií a vecných lotérií
2. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného predpisu
3. Ambulantný predaj pri cestách v katastri obce Ľubochňa je zakázaný. Ambulantný predaj sa
realizuje vo vyznačených trhových miestach :
a) miestna tržnica
4. Poplatky :
redajnom stole = 8 €
€
€
6. Doba predaja :
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Ľubochňa sa uskutočňuje
nasledovne :
a) spotrebný tovar denne v čase od 7 ³º do 17 ººhod. po zakúpení trhového miesta
predajcom a pridelení trhového miesta obcou Ľubochňa.
b) poľnohospodárske výrobky (zelenina, ovocie ) denne v čase od 7 ³º do 17 ººhod po zakúpení
trhového miesta predajcom a pridelení trhového miesta obcou Ľubochňa.

Čl. 11
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti, alebo lesné plodiny,
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
Čl. 12
Povinnosti predávajúceho
Predávajúci na trhovom mieste je povinný:

končení predaja zanechať
predajné miesto čisté,

není na podnikanie, povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, u živých zvierat predložiť osvedčenie od
veterinára nie staršie ako 3 dni,
cky závažných činností a
predávajúci huby osvedčenie o odbornej spôsobilosti na ich predaj,

v znení neskorších predpisov),
ť doklad o zaplatení poplatku za trhové miesto,

tovaru. Na požiadanie kontrolného orgánu predložiť platné doklady – živnostenský list alebo doklad
oprávňujúcim na predaj tovaru, zdravotný preukaz, osvedčenie o znalosti húb.

vzorky predávaných výrobkov na
kontrolu kvality a zdravotnej neškodnosti.

Čl. 13
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú
a) starosta obce,
b) starostom obce poverení pracovníci, ktorí sa pri výkone kontrolnej činnosti preukážu poverením
vyhotoveným na tento účel,
c) orgány potravinového dozoru podľa zákona č. 152/95 Z. z. o potravinách v zn. n. p.
2. Obec môže uložiť pokutu:
a) 165,96 EUR fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia,
za porušenie svojich povinností alebo ak predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste
bez povolenia (Čl. III) alebo, ktorá predáva na trhovom
mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (Čl. IV) alebo, ktoré nie sú obcou určené na predaj
(Čl. VII) alebo, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarniach tržníc, v stánkoch s trvalým
stanovišťom, na príležitostných trhoch. Pokuty uložené sú príjmom obce.
3. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej
alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto, alebo bez povolenia predáva
výrobky, alebo poskytuje služby.
4. Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie povinností, najneskôr
však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

5. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni dňa
06.02. 2013 uznesením č. 01/2013.
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 22.02. 2013.

V Ľubochni dňa 06.02.2013
Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce

