Všeobecne záväzné nariadenie obce Košické Oľšany č. 3/2020
o trhovom poriadku a predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
v obci Košické Oľšany

Obecné zastupiteľstvo v Košických Oľšanoch, v zmysle § 4, ods. 3, písm. i) a § 6, ods. 1
zákona SNR č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v
zmysle § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov,
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Košické Oľšany
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN upravuje podmienky a postup pri predaji výrobkov a poskytovaniu služieb
občanom v obci Košické Oľšany. Nariadenie sa nevzťahuje na predaj v stálej sieti predajní.
VZN určuje postup pri zriadení trhového miesta, vymedzuje oprávnenie a povinnosti
fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach a oprávnenie dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia, ako aj sankčné
opatrenia v prípade zistenia porušenia ustanovení VZN.
Článok 2
Základné pojmy
Trhové miesto - trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo
určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,
Ambulantný predaj – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni.
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným,
technickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.
Článok 3
Povolenia na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb

1. Na zriadenie trhového miesta, predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydáva obec
Košické Oľšany povolenie na základe žiadosti predávajúceho, pričom prihliada na
ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť a kultúrnosť predaja.
2. Obec pre účely tohto VZN určuje tieto trhové miesta:
Trhové miesto určené na príležitostné trhy:
- Verejné priestranstvo pred Obecným úradom
Článok 4
Prevádzkový čas na trhovom mieste
Na trhových miestach uvedených v článku 3 ods. 2a sa môže predávať:
1. Príležitostné trhy:
a. Pondelok – štvrtok od 8:00 do 16:00
b. Piatok – od 8:00 do 12:00

Článok 5
Výška poplatku za trhové miesto
1. Poplatok za zverejnenie príležitostného predaja obecným rozhlasom je vo výške 5,Eur za jedno hlásenie.
Článok 6
Trhový poriadok
1. Trhový alebo ambulantný predaj ako i poskytovanie služieb sa môže vykonávať len na
miestach určených v článku 3 ods. 2 tohto VZN.
2. Predávajúci je povinný dodržiavať poriadok, hygienu a čistotu počas predaja výrobkov
a poskytovania služieb, po skončení ponechať predajné miesto čisté.
3. Zriaďovateľa trhového miesta je povinný viesť evidenciu o predajcoch živých zvierat,
druhu a počte predávaných zvierat najmenej po dobu jedného roka na základe údajov
poskytnutých predávajúcim.
4. Predajca živých zvierat je povinný podľa § 37 zákona č. 39/2007 Z. z. ohlásiť túto
činnosť miestne príslušnej RVPS.
Článok 7
Druh predávaných výrobkov na trhovom mieste
Na príležitostných trhoch je v obci možné predávať nasledovný tovar:
a) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na predajnom mieste /schválené
RUVZ/,
b) kvety,
c) knihy a periodiká, ktoré neohrozujú mravnosť,
d) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
e) včelie produkty /včelár musí predložiť potvrdenie o registrácii z príslušnej RVPS a je
povinný dodržiavať nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z. z.,
f) vajcia /predajca je povinný predložiť doklad z príslušnej RVPS a dodržiavať
nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z.,
g) balenú zmrzlinu,
h) originálne balené potraviny, mäso a mäsové výrobky /len so schváleného
automobilu RˇUVZ a za podmienok určených v povolení RVPS/,
i) ovocie, zeleninu a zemiaky,
j) domácu vodnú a hrabavú hydinu, domáce králiky, psy, mačky, drobné hlodavce
a sladkovodné ryby /len na základe súhlasného stanoviska príslušnej RVPS/,
k) mlieko a mliečne výrobky /predajca je povinný predložiť doklad z príslušnej RVPS
a dodržiavať nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z.,
l) dreviny, kry a ich priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny,
m) vianočné stromčeky, čečina, šišky a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad
o spôsobe ich nadobudnutia,
n) textil a obuv,
o) športové potreby,
p) drogériový tovar,
q) papierenský tovar, hračky, domáce potreby, bižutériu.

Článok 8
Rozsah a podmienky poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Na príležitostných trhoch možno poskytnúť tieto služby:
a) zber peria a textilu, výkup kožiek
b) iné služby, ktoré obec uzná za vhodné pre občanov
Článok 9
Zákaz predaja
Na trhovom mieste sa zakazuje predaj týchto výrobkov:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
Článok 10
Oprávnenosť predaja
1. Na trhových miestach na základe povolenia obce môžu predávať a poskytovať služby:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na toto podnikanie,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne produkty z vlastnej pestovateľskej
a chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny,
c) remeselníci vyrábajúci ľudovo-tradičné výrobky,
d) občania predávajúci vlastné výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje ak ide
o osoby uvedené v článku 10 ods. 1 písm. c) a d).
Článok 11
Povinnosti predávajúceho
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
- označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
- dodržiavať trhový poriadok,
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
- umožniť spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia pri predaji váženého
tovaru,
- viesť autorizovanú inšpekčnú knihu.
3. Predávajúci je povinný pred predajom na trhovom mieste, ale aj kedykoľvek počas
predaja na trhovom mieste na vyzvanie správcu trhového miesta predložiť:
a) Oprávnenie na podnikanie v danej oblasti
b) Doklad o nadobudnutí tovaru
c) Preukázať používanie registračnej pokladnice /okrem samostatne hospodáriacich

roľníkov/
d) Zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,
e) Rozhodnutie RÚVZ, ktorým je povolený ambulantný predaj potravín, nápojov zo
stánkov, z motorových vozidiel, z automatov / § 13 zák. č. 355/2007 Z. z. /
f) Potvrdenie RVPS o vykonaní oznámenia o činnosti súvisiacich s uvádzaním
potravín do obehu / § 6 zákona č. 152/1995 Z. z./
g) Potvrdenie RVPS o registrácii prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu / §
40 zákona č. 39/2007 Z. z./, pokiaľ sa jedná o priamy predaj malého množstva
prvotných produktov živočíšneho pôvodu .
Článok 12
Dozor a sankcie
Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Príslušné orgány štátnej správy vo veci úradnej kontroly potravín (Ministerstvo
zdravotníctva, Orgány verejného zdravotníctva, štátna veterinárna a potravinová
správa, regionálne veterinárne a potravinové správy,
c) Starosta obce
d) Poverení pracovníci OcÚ
Článok 13
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 11.5.2020
2. Obecné zastupiteľstvo obce Košické Oľšany schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie
na zasadnutí OZ dňa 27.5.2020 uznesením číslo 16/2020
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli obce
Košické Oľšany.
V Košických Oľšanoch, dňa 27.5.2020

Slavomír Horváth
starosta obce

