Obec Kameničany podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
v súlade s § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 178/1998
Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov sa u z n i e s l o na tomto:

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N OM
č. 2 /2014

NARIADENÍ

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce
Kameničany
(trhový poriadok)
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 08. 08. 2014
v znení Uznesenia č. 8/2014 zo dňa 08. 08. 2014
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Kameničany dňa :
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kameničany dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1. 9. 2014

11. 08. 2014
11. 08. 2014

Zaslané poslancom na preštudovanie dňa:

04. 08. 2014

Na rokovaní OZ dňa:

08. 08. 2014

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)
upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových
miest, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach (ďalej len trhový poriadok) .
Článok II.
Základné pojmy
1.

Na účely tohto VZN sa rozumie :
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo
určené na príležitostný trh alebo na 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 v prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach,
d) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj
vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov
v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
e) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
zaradeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred
prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa
nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa
osobitného predpisu ,
f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou
prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstva a je vlastnený
predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu.

2.

Za trhové miesto sa považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý
nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh. To
neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu.

3.

Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na
predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí
k prevádzkarni.

4.

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným,
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov .

Článok III.
Zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1.

Trhové miesto zriaďuje obec Kameničany. Trhové miesto môže zriadiť aj iná
osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva obec Kameničany.
Na zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore,
ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

2.

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na
základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

3.

Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
vydáva obec Kameničany na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste.

4.

Splnenie podmienok na povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste sa preukazuje predložením:
a)
kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom osoba
oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b)
čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú
z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
c)
čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho
vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve.

5.

Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste je aj:
a)
doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na
ktorý sa taký doklad vyžaduje,
b)
fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy
elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s
uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.

6.

Trhovými dňami sa stanovujú:
pondelok, streda, piatok vždy v príslušnom kalendárnom týždni s prevádzkovým časom
pondelok od 9.00 h do 16.00 h
streda od 9.00 h do 17.00 h
piatok
od 8.00 h do 14.00 h

7.

Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach sa
vydáva na základe písomnej žiadosti adresovanej obci Kameničany, doručenej pred
vykonávaním predaja a poskytovaním služieb na trhových miestach.
Článok IV.
Určenie trhoviska, tržnice a príležitostného trhu

1. Obec Kameničany zriaďuje trhové miesta určené na príležitostný trh alebo na ambulantný
predaj.
a) pred predajňou COOP Jednota.
2. Obec Kameničany povoľuje príležitostné trhy
a) v mesiaci júl na hody, realizované s podporou obce v spolupráci s inými subjektmi.
3. Správu trhových miest a trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec Kameničany
(ďalej len správca trhoviska).

Článok V.
Úhrada za trhové miesta
1. Obec Kameničany určuje úhradu za vyhlásenie oznamu o príležitostnom predaji v miestnom
rozhlase 5 eur, poplatok za jednotlivé trhové miesta sa nestanovuje.

1.

Úhradu za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase vyberá správca trhoviska v hotovosti
vystavením príjmového pokladničného dokladu alebo na základe mesačných faktúr.
Článok VI.
Druh predávaných výrobkov na trhovisku, tržnici a príležitostnom trhu

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.

Na trhových miestach sa povoľuje predávať:
ovocie a zelenina (musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných
predpisov),
poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady,
ozdobné kry, semená, ovocné stromčeky),
sezónne ozdobné a úžitkové predmety (najmä k veľkonočným a vianočným
sviatkom, pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam),
drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety,
knihy, denná a periodická tlač,
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.

Na trhových miestach je zakázané predávať:
a) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj
domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek
a drobných hlodavcov a na propagačné podujatia organizované zväzmi a združeniami
chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
b) lahôdkárenské výrobky (výrobky studenej kuchyne),
c) jatočný dobytok, jatočné ošípané, ovce, teľatá a zver,
d) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje
na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
e) osivá a sadivá, ktoré môžu uvádzať do obehu len fyzické a právnické osoby s osobitým
poverením a atestom,

f) rastliny a živočíchy druhov, chránených podľa zákona o štátnej ochrane prírody, ako
i nebezpečné živočíchy (výnimku tvoria rastliny resp. živočíchy z vlastnej alebo živočíšnej
produkcie, pri ktorých žiadateľ o povolenie na predaj predloží platné rozhodnutie
príslušných orgánov),
g) lieky, jedy, omamné, psychotropné a rádioaktívne látky a iné špecifické výrobky, ktorých
predaj je viazaný na osobitné povolenie,
h) tlač a iné veci ktoré ohrozujú mravnosť,
i) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
j) automobily, motocykle, súčiastky a príslušenstvo,
k) zbrane a strelivo,
l) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak.
3.

Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené podmienky stanovené osobitnými
predpismi
t. j. vyžaduje sa osvedčenie – atest:
a) včelí med - musí byť zmyslovo bezchybný, zdravotne nezávadný, uvádzaný do predaja
v originálnom balení z hygienicky nezávadného materiálu, s označením výrobcu, názvu
výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia a doby použiteľnosti. Med môžu predávať (ponúkať)
osoby, ktoré sú zdravotne spôsobilé (majú zdravotný preukaz) a majú osvedčenie
o spôsobilosti podmienok pre túto činnosť,
b) vajcia – povolený je len predaj čerstvých slepačích vajec, označených, pochádzajúcich od
predajcov, ktorým bolo príslušným veterinárnym orgánom vydané osvedčenie o spôsobilosti
podmienok na ich predaj. Predaj slepačích vajec je možný, ak sú predajné miesta na tento
účel vybavené chladiacou vitrínou a vhodným skladovým priestorom. Vajcia pri predaji
musia byť chránené proti priamemu pôsobeniu slnečných lúčov,
c) trhové konzumné ryby - môžu byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore za
podmienok stanovených orgánmi veterinárnej správy,
d) huby - možno predávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Nie je možný
predaj pokrájaných alebo sušených húb,
e) syrové korbáčiky, oštiepky, parenice - je možné predávať na trhovisku v originálnom balení,
ak je na tento účel predajné miesto vybavené chladiacou vitrínou. Tieto potraviny musia mať
vystavené osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre ich výrobu vydané príslušným orgánom
veterinárnej správy,
f) mlieko a mliečne výrobky - je povolený predaj len z chladiaceho zariadenia,
g) mäso a mäsové výrobky - predaj môže byť uskutočnený len z automobilov určených na
uvedený predaj. Podmienky predaja stanoví vo vydanom rozhodnutí príslušná regionálna
veterinárna správa.

4.

Obmedzenie predaja výrobkov:
a) spotrebné výrobky najmä textilné, odevné, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky,
výrobky spotrebnej elektroniky, očnej optiky (okuliare), drobný tovar, papierenské výrobky,
kozmetika, drogériový tovar a hračky, sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc,
v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom na príležitostných trhoch, pred
prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach,
b) elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu predávať
iba prevádzkarňach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené
podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti,
c) športové potreby, sa môžu predávať iba v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk
a v pojazdných predajniach.

5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Na trhových miestach sa môžu poskytovať tieto služby:
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
oprava dáždnikov,
oprava a čistenie obuvi,
kľúčové služby,
fotografické, video a reprografické služby,
brašnárske služby.
Článok VII.
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

1.

Na trhových miestach môžu na základe povolenia správcu trhoviska predávať
výrobky a poskytovať služby:
a)
fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov (napr. Živnostenský zákon, Obchodný zákonník) ,
b)
osoby, u ktorých sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie alebo zápis v obchodnom
registri v prípade predaja poľnohospodárskych prebytkov z vlastnej rastlinnej alebo
živočíšnej produkcie, lesných plodín, čečiny, ovocia, zeleniny, zemiakov, zeleninových
a kvetinových sadeníc, kvetov, stromčekov a okrasných kríkov a to:
ba)samostatne hospodáriaci roľníci (na základe Osvedčenia SHR vydaného podľa zákona č.
105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v platnom znení),
bb) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a čečinu, na základe povolenia
vlastníka
lesa,
bc) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle
zákona č. 618/2003 Z.z. - Autorský zákon a výrobcovia podomácky vyrobených alebo
spracovaných drobných výrobkov z dreva, prútia, bavlny, peria, kvetov, čečiny, kovu
a pod., ktorých výroba nepodlieha živnostenskému oprávneniu,
bd)občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

2.

Na trhových miestach nesmú predávať a poskytovať služby:
osoby mladšie ako 18 rokov (osoby vo veku od 15 – 18 rokov môžu so súhlasom
zákonného zástupcu vypomáhať ako pomocný personál predávajúcemu pri predaji),
cudzí štátni príslušníci bez oprávnenia na podnikanie v SR,
osoby, ktoré nemajú povolenie predávať výrobky a poskytovať služby od obce alebo nemajú
doklad o úhrade za trhové miesto,
osoby predávajúce huby bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

a)
b)
c)
d)
3.

Ostatné podmienky, ktoré platia pri predaji výrobkov na trhových miestach:
a) fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné dodržiavať hygienické
a veterinárne predpisy, nariadenia v oblasti obchodu, ochrany spotrebiteľa, cien a poplatkov
a všetky ostatné súvisiace predpisy a umožniť kontrolu oprávnených osôb a podriadiť sa jej
výsledkom,
b) tovar ponúkaný na predaj musí byť nezávadný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť,
ak je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných predpisov, ponúkaný tovar musí byť v
akosti uvádzanej predávajúcim,

c) zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí,
ovocie musí byť akostne roztriedené a počas predaja uložené v debnách, košoch, prípadne
vyložené na zákazníkom dostupnom mieste (nie na zemi),
d) predávajúci je povinný na požiadanie poskytnúť orgánu dozoru vzorku predávaného tovaru
na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti,
e) predaj v stánkoch s trvalým stanovišťom sa riadi rozhodnutiami a podmienkami vydanými
príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva a príslušnou regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou, ako aj ďalšími platnými všeobecne záväznými
nariadeniami obce a ostatnými právnymi predpismi.
Článok VIII.
Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb na trhových miestach
1.

Predávajúci na trhových miestach je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie menom fyzickej alebo právnickej osoby, obchodným
názvom, sídlom, menom zodpovedného vedúceho,
b) predávať len na predajnom mieste, ktoré má určené správcom trhoviska,
c) dodržiavať hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa,
d) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o vlastnostiach
predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom
na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami a v prípadoch ustanovených zákonom
riadne vyplniť záručný list,
e) vysporiadať reklamácie spotrebiteľov podľa platných predpisov,
f) pri dočasnom uzavretí prevádzkárne na mieste, kde je uvedená predajná doba označiť
začiatok a koniec uzavretia,
g) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť kupujúcemu
prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
h) dodržiavať podmienky pre predaj zdravotne nezávadného tovaru - u zeleniny maximálne
prípustné množstvo dusičnanov,
ch) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
i) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou a akostnou triedou,
zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi a ceny správne účtovať,
j) umožniť orgánom dozoru vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja
tovaru a podriadiť sa rozhodnutiam kontrolného orgánu,
k) na požiadanie správcu trhoviska alebo orgánu dozoru predložiť potrebné platné doklady,
podľa charakteru predaja:
1.
občiansky preukaz,
2.
živnostenské oprávnenie, výpis z obchodného registra,
3.
pracovnú zmluvu (originál alebo overenú kópiu) a overenú kópiu živnostenského
oprávnenia, ak predávajúci sám nemá povolenie k podnikaniu,
4.
dodací list, faktúru o nadobudnutí tovaru so všetkými predpísanými náležitosťami
k tovaru (doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov
občanmi v primeranom množstve medzi sebou),
5.
doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak správca nadobudne podozrenie, že
predávané výrobky pochádzajú z inej vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných
plodín a čečiny,
6.
zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,

7.
8.
9.

povolenie na predaj a/alebo doklad o úhrade za trhové miesto,
pri predaji húb, osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
doklad o kontrole zdravotnej nezávadnosti a akosti tovaru.

Článok IX.
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb a jeho
bezprostredné okolie v čistote počas predaja a po jeho skončení zanechať miesto predaja čisté
a upratané.
Predávajúci musí vylúčiť z predaja ovocie, zeleninu, lesné plody a iné požívatiny, ktoré sú
čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené.
Predávajúci je povinný pri predaji ovocia, zeleniny a lesných plodín zabezpečiť, aby boli
očistené, zbavené hliny a vädnúcich častí.
Predávaný tovar je predávajúci povinný plniť do hygienicky nezávadných obalov.
Predávajúci je povinný mať pri predaji čistý odev.
Predávajúci nesmie tovar predávať zo zeme.
Prenosné predajné zariadenia obec nemá k dispozícii, predajca si ich musí zabezpečiť.

Článok X.
Správa trhového miesta
1.

Správu trhového miesta vykonáva správca trhoviska, ktorý je povinný :
a) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov
a poskytovaní služieb,
b) spolupracovať s orgánmi dozoru pri výkone ich kontrolnej činnosti podľa platných
predpisov a tohto trhového poriadku,
2.
Správca trhoviska je oprávnený:
a) kontrolovať u predávajúceho oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, preukaz totožnosti,
zdravotný preukaz,
b) kontrolovať u predávajúcich a poskytovateľov služieb doklad o nadobudnutí tovaru,
c) kontrolovať používanie elektronickej registračnej pokladnice,
d) kontrolovať udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich skončení,
e) pri predaji húb kontrolovať osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho,
f) kontrolovať dodržiavanie hygienických predpisov a opatrení,
ch) kontrolovať dodržiavanie podmienok predaja stanovených týmto trhovým poriadkom
a dodržiavanie ostatných súvisiacich platných predpisov.
3.
V prípade, že ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom
množstve, nevyžaduje sa oprávnenie na podnikanie podľa tohto trhového poriadku, ani doklad
o nadobudnutí tovaru. Primeranosť množstva predaja výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne
s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.
Článok XI.
Ambulantný predaj výrobkov

1.
Predajná, resp. prevádzková doba ambulantného predaja sa stanoví v povolení na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ktoré vydá obec.
2.
Povoľovanie ambulantného predaja na verejných priestranstvách sa riadi aj ustanoveniami
platného všeobecného záväzného nariadenia obce Kameničany o miestnej dani na území obce
Kameničany za užívanie verejného priestranstva.
3.
Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje.
Článok XII.
Orgány dozoru a sankcie
1.

Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín
c) Obec Kameničany
2.
Orgán dozoru uloží pokutu do výšky 17 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo
právnickej osobe,
a) ktorá zriadila trhovisko bez povolenia (§ 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z), alebo správcovi
trhoviska za porušenie povinností podľa § 5 ods. 1 a 3 zákona č. 178/1998 Z. z.
b) ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovisku bez povolenia (§ 3 ods. 3 zákona č.
178/1998 Z.z.), alebo ktorá predáva na trhovisku výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6
zákona č. 178/1998 Z.z.), alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj (§ 7 ods. 1 zákona č.
178/1998 Z.z.), alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach
trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou
jej prevádzkovateľom, a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest (§ 7 ods. 2
zákona č. 178/1998 Z.z.).
3.
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá
d) zriadila trhové miesto bez povolenia,
e) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia,
f) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú obcou
určené na predaj,
g) predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach
trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest,
h) poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách a diaľniciach mimo obce.
4.
Za priestupok sa uloží pokuta do 8 000 eur, v blokovom konaní možno uložiť za priestupok
pokutu do 4 000 eur.
5.
Pokuty uložené obcou Kameničany sú príjmom obce.
6.
Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez
povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti
predávajúcich na trhových miestach podľa § 11 zákona č. 178/1998 Z.z.
7.
Opatrenie oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotoví o ňom na mieste písomný
záznam, ktorý odovzdá porušiteľovi. Pokiaľ porušiteľ s opatrením nesúhlasí, môže proti nemu podať
do troch dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky. O námietke rozhodne do piatich pracovných
dní odo dňa ich doručenia starosta obce, ak je orgánom dozoru obec. Námietky nemajú odkladný
účinok.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kameničanoch
dňa 8. 8. 2014 svojím uznesením č. 8/2014
2. Prijatím tohto VZN sa ruší VZN č.4/2011, trhový poriadok
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho zverejnení na úradnej
tabuli.
V Kameničanoch dňa 8. 8. 2014

Igor Daško
starosta obce

