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Všeobecne záväzné nariadenie obecného zastupiteľstva
KRAJNÉ

č. 9/98
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb v obci Krajné.
Obecné zastupiteľstvo v Krajnom podľa § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a
všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb v obci Krajné.
§1
Predmet
Toto VZN upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb v obci
Krajné, úlohy obce pri zriaďovaní trhových miest, povinnosti fyzických i právnických osôb
pri predaji výrobkov a poskytovania služieb vo väzbe na zákon NR SR č. 178/1998 Z. z.
§2
Základné pojmy
1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
1. . trhovým miestom: trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj,
a) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvalo vyhradené na
sústredný predaj výrobkov a poskytovania služieb,
b) tržnicou kryté zariadenie trvalo účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovania
služieb v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach,
c) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto účel, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj
vlastných textilných a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi
medzi sebou,
d) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, 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 ktoré sa
vyžaduje stavebné povolenie.
2. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkarňou, ale fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho
prenajme na ambulantný predaj.
3. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým podmienkam.
4. V obci Krajné je na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
vyhradené priestranstvo: pri obecnom úrade
na autobusovom nástupišti
pri bufete na dolnom konci obce
ihrisko TJ

§3
Povolenie na zriadenie trhového miesta
1. Príležitostné trhy sa konajú iba na základe povolenia obce.
2. Povoľovanie predaja z prenosných zariadení, pojazdných predaní a zariadení slúžiacich
na poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami VZN obce Krajné o miestnych
poplatkoch, podľa povolenia obce.
§4
Správa trhových miest
1. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec.
§5
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Povolenie na predaj výrobkov na trhových miestach vydáva obec.
2. Na trhových miestach sa môžu predávať nasledovné druhy výrobkov:
- potravinové výrobky:
- ovocie, zelenina, kvety,
- živočíšne výrobky z vlastnej chovateľskej činnosti, domáce úžitkové zvieratá,
- v rámci ambulantného predaja: knihy, denná tlač, umelecké predmety a remeselné
výrobky, jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu, balená i nebalená zmrzlina,
žreby
Poskytovanie služieb:
pohostinské služby, rýchle občerstvenie,
− brúsenie nožníc, nožov, nástrojov,
− oprava dáždnikov, obuvi, kožených výrobkov
− kľúčová služba,
− čistenie peria,
3. Poskytovanie služieb musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a
prevádzkovým podmienkam.
4. Na trhovom mieste sa zakazuje predávať:
- zbrane, strelivo, výbušniny
- tlač, ktorá ohrozuje mravnosť,
- tabak a tabakové výrobky,
- lieh a iné alkoholické nápoje,
- jedy, omamné a psychotropné látky,
- lieky
− automobily, motocykle a ich súčiastky,
− chránené druhy živočíchov, exotické zvieratám, nebezpečné živočíchy, mačky a
psov.
−

§6
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
1. 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,
c – občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
2. Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkoly nemôžu
predávať výrobky, ani poskytovateľ služby.
§7
povinnosti predávajúceho na trhovom mieste
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
- označiť svoje zariadenie /meno, adresa, príp. názov firmy/
- predávať zdravotne kvalitné a neškodné výrobky,
- po skončení predaja, /služieb/ zanechať miesto čisté a upratané,
- používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osob. predpisu / s výnimkou osôb
uvedených v § 6 bod b, c/
- viesť autorizovanú inšpekčnú knihu / s výnimkou osôb uvedených v § 6 bod b,c./
- zreteľne označiť výrobky cenou,
- predložiť správcovi trhového miesta doklad o oprávnení podnikať, povolenie na predaj
výrobkov, poskytovanie služieb, zdravotný preukaz a posudok prísl. orgánu na ochranu
zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru/, doklad o nadobudnutí výrobkov/
nie u výrobkoch vlastných/,
§8
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním zákona číslo 178/1998 Z. z. vykonávajú orgány dozoru:
a) Slov. obchodná inšpekcia
b) Okresný úrad v Myjave
c)Obec Krajné
2. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa
osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté.
3. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu:
a) od 50.000 Sk do 500.000 Sk osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia obce,
b) od 5.000 Sk do 500.000 Sk fyzickej, alebo práv. osobe, ktorá predáva výrobky a
poskytuje služby bez povolenia, alebo ktorá predáva výrobky, ktorých predaj je
zakázaný.
c) pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinnosti, najneskôr však do 3. rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Krajnom dňa
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 8. 1998
Ing. E. Valášek
starosta obce

