Obecné zastupiteľstvo v Kopčanoch na základe § 4 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa s
použitím § 7 písm. a/ zák. NR SR č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo
veciach ochrany spotrebiteľa, zák. č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zák. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov v y d á v a pre
kat. územie obce Kopčany toto

v š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e č. 2/98
o trhovom poriadku a podmienkach predaja
poživatín na území obce Kopčany
/trhový poriadok/
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
/1/ Toto nariadenie upravuje podrobne podmienky predaja na trhoviskách a trhových
miestach na území obce Kopčany, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest,
povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto všeobecne
záväzného nariadenia.
Čl. 2
Základné pojmy
/1/ Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a/ trhoviskom a trhovým miestom - nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo, vyhradené pre
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
b/ 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. Za príležitostný trh sa považuje ten, ktorý je ohlásený
1/2
hod. pred jeho začatím cestou miestneho rozhlasu.
c/ ambulantným predajom - predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj v prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezóny predaj na verejnom
priestranstve pred prevádzkárňou.

d/ spotrebiteľom - fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre
priamu
osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti.
e/ predávajúcim - podnikateľ alebo osoba, ktorá spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby.
f/ výrobkom /tovarom/ - akákoľvek vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná
bez
ohľadu na stupeň jej spracovania a je určená na ponuku spotrebiteľovi.
/2/ Zriaďovateľom a prevádzkovateľom trhovísk, trhových miest a príležitostného trhu
je
obec Kopčany.
/3/ Na území obce Kopčany sa za trhové miesto určuje plocha vymedzená pred budovou
obecného úradu.
Čl. 3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
/1/ Povolenie na zriadenie trhového miesta, s výnimkou prenosných predajných zariadení a
pojazdných predajní, a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva
obec.
/2/ Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného
poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a
poskytovania služieb a na účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom záujme.
/3/ Správu trhoviska, trhového miesta a príležitostného trhu, ktoré je vo vlastníctve obce,
vykonáva obec.
Čl. 4
Práva a povinnosti správcu trhoviska, trhového miesta a príležitostného trhu
/1/ Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
/2/ Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a/ oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných redpisov1 a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach /§ 3 ods. 1/,
b/ doklad o nadobudnutí tovaru,
c/ používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
d/ udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a
po
ich skončení,
e/ dodržiavanie trhového poriadku,

f/ primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov občanmi medzi sebou na príležitostných trhoch; primeranosť množstva
týchto
predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a
stav predávaných výrobkov.
/3/ Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a
zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb.
/4/ Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o
predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve.
1/ § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č.
105/1990 Zb.
o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.

Čl. 5
Oprávnenie na predaj
Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať
služby
a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov2,
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. 6
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
/1/ Predávajúci na trhovom mieste je povinný
a/ označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov3,
b/ dodržiavať trhový poriadok trhoviska, trhového miesta a príležitostného trhu,
c/ používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov4,
d/ udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e/ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f/ viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov s výnimkou osôb
uvedených
v § 10 písm. b/ a c/.
/2/ Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi
trhového miesta s ambulantným predajom /§ 4/ a orgánu dozoru /§ 12 ods. 1/
a/ doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na

trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b/ povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných
trhoch,
c/ zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d/ pri predaji húb doklad o ich znalosti,
e/ pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu5,
f/ doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve,
g/ autorizovanú inšpekčnú knihu /odsek 1 písm. f/.

2/ § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3/ § 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. § 14 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predp isov.
4/ Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov.
Vyhláška MF SR č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky MF SR
č. 59/1995 Z.z. a vyhlášky MF SR č. 353/1996 Z.z.

Čl. 7
Druhy predajných výrobkov a poskytovaných služieb
/1/ Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len na
trhových miestach, a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom.
Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a/ pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c/ oprava dáždnikov,
d/ oprava a čistenie obuvi,
e/ kľúčové služby,
f/ čistenie peria
Čl. 8
Ambulantný predaj v obci
/1/ V obci sa ambulantne môžu predávať
a/ knihy, denná 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 a zelenina,
f/ kvetiny,
g/ žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
/2/ V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného
predpisu6,
/3/ Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce sa zakazuje.
Čl. 9
Obmedzenie predaja výrobkov
/1/ Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a/ zbrane a strelivo,
b/ výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c/ tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d/ tabak a tabakové výrobky,
e/ lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
5/ § 5 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
6/ § 36 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z.
§ 74 písm. c/ a § 79 až 82 výnosu MP SR a MZ SR z 20. mája 1996 č. 981/1996-100 /oznámenie č. 195/1996 Z.z./.

f/ jedy, omamné a psychotropné látky,
g/ lieky,
h/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i/ chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j/ živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov.
/2/ Na trhovisku, trhovom mieste nesmú predávať:
a/ osoby mladšie ako 18 rokov,
b/ subjekty, ktoré nespĺňajú všeobecné a osobitné podmienky stanovené týmto nariadením a
zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
Čl. 10
Trhové poplatky a čas predaja
/1/ Trhový poplatok je stanovený vo výške 100,- Sk/deň za prenajaté miesto.
/2/ Poplatky sa platia pred zaujatím miesta na predaj, a to v pokladni na obecnom úrade.

/3/ Doklad o zaplatení poplatku je predávajúci povinný uschovať po celú dobu predaja a
na požiadanie ho predložiť kontrolným orgánom.
/4/ Doklad o zaplatení je neprenosný na inú osobu a platí len na obdobie, na ktoré bol
vydaný.
/5/ Za trhové dni sú určené: Po - Pia 7.00 - 15.00
So 7.00 - 12.00
/6/ Podmienky mimoriadnych a sezónnych trhov stanoví uznesením Obecné zastupiteľstvo.
Čl. 11
Orgány dozoru a sankcie
/1/ Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú:
a/ Slovenská obchodná inšpekcia,
b/ okresné úrady,
c/ obce
/ďalej len „orgány dozoru/.
/2/ Orgány dozoru môžu uložiť pokutu:
a/ od 50 000 Sk do 500 000 Sk fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové
miesto bez povolenia /§ 3 ods. 1/, alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností podľa
§ 5 ods. 1 a 3,
b/ od 5 000 Sk do 500 000 Sk fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a
poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia /§ 3 ods. 1/ alebo ktorá predáva na
trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný /§ 6/ alebo ktoré nie sú určené obcou
na
predaj /§ 7 ods. 1/, 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 tatko určených miest /§ 7 ods. 2/.
/3/ Pokuty uložené obcou sú príjmom obce.
/4/ Ak je obec správcom trhoviska, trhového miesta alebo príležitostného trhu, príslušnými
orgánmi na uloženie pokuty podľa odseku 2 sú orgány dozoru uvedené v odseku 1 písm. a/ a
b/.
/5/ Orgány dozoru môžu zakázať 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.
/6/ Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.

/7/ Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa
osobitných predpisov7.
/8/ Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa
osobitných predpisov7 nie sú týmto zákonom dotknuté.
Čl. 12
/1/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v
Kopčanoch dňa 25. 6. 1998.
/2/ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kopčanoch.
/3/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa zverejnena vo vývesnej
skrinke.

V Kopčanoch, dňa 25. 6. 1998

............................................
starosta obce

7/ Napríklad zákon SNR č. 71/1986 Zb. o SOI v znení zákona SNR č. 417/1991 Zb. /úplné znenie č. 32/1992 Zb./, zákon SNR č. 70/1986
Zb. o
Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona SNR č. 271/1991 Zb., zákon č. 87/1987 Zb. v znení zákona
č. 239/1991 Zb. /úplné znenie č. 215/1992 Zb./, zákon NR SR č. 152/1995 Z.z., zákon NR SR č. 272/1994 Z.z., vyhláška Úradu pr e
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 246/1995 Z.z., zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 274/19 93
Z.z., zákon
NR SR č. 287/1994 Z.z., zákon NR SR č. 180/1996 Z.z. Colný zákon v znení zákona NR SR č. 386/1996 Z.z.

