Obecné zastupiteľstvo Čiližská Radvaň zmysle ustan. § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustan. § 3 ods. 3 zák. 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 (ďalej len zák.č. 178/1998 Z.z.) a zmysle
§ 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/ 2014 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v obci Čiližská Radvaň
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Čiližská Radvaň dňa : 09.01.2014
Návrh VZN zvesený na úradnej tabuli v obci Čiližská Radvaň dňa : 30.01.2014

Čl. I
§1
Všeobecné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území Obce Čiližská
Radvaň a podmienky predaja počas príležitostných trhov.
§2
Vymedzenie pojmov
Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia 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 prevádzkárňach 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 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
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 ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné
povolenie podľa osobitného predpisu,
f) stánkom s trvalým stanovišťom - stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou
prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý
predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo
postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska.

§3
Určenie trhového miesta, trhových dní a predajného a prevádzkového času
1. Obec Čiližská Radvaň ako správca verejného priestranstva určuje nasledovné trhové miesta
pre ambulantný predaj:
a) verejné priestranstvo na parcele číslo 294/1 vedľa autobusovej zastávky na hlavnej ulici
2. Obec Čiližská Radvaň ako správca verejného priestranstva určuje nasledovné trhové
miesta pre príležitostné trhy:
a) pri príležitostí konania spoločenských podujatí verejné priestranstvo pred športovým
areálom , pred kultúrnym domom
3. Obec Čiližská Radvaň stanovuje predajné dni a predajný a prevádzkový čas na trhových
miestach v obci nasledovne:
- pondelok až piatok od 7:30 do 18:00 hod.
§4
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na príležitostnom trhu sa môžu predávať:
- ovocie a zelenina,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- balené potravinárske a cukrárenské výrobky, oriešky, sušené ovocie
- včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy
- drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,
- hračky,
- knihy, audio a video nosiče,
- výrobky spotrebnej elektroniky,
- domáce potreby
- kvety
- športové potreby,
- textilné a odevné výrobky, obuv,
- drobný tovar,
- papierenské výrobky, domáce potreby,
- kozmetika a drogériový tovar.
2. Ambulantne sa môže predávať:
- knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- balená zmrzlina,
- ovocie a zelenina,
- kvetiny,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
3. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
- pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
- oprava dáždnikov

- oprava a čistenie obuvi
- kľúčové služby
- čistenie peria.
§5
Zákaz predaja
1. Na trhových miestach je zakázané predávať:
- zbrane a strelivo,
- výbušniny a pyrotechnické výrobky,
- tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
- tabak a tabakové výrobky,
- liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na
predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
- jedy, omamné a psychotropné látky,
- lieky,
- automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
- chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
- živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
- chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
2. Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov, pokiaľ
je to v záujme obyvateľov obce.
§6
Oprávnenie na predaj
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej produkcie a lesné
plodiny,
c) občania predávajúci použité vlastné výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný zaplatiť za predajné miesto a mať svoje predajné
zariadenie označené menom priezviskom a adresou trvalého pobytu, resp. obchodným menom
a adresou sídla alebo miesta podnikania.
3. Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta
a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany
označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej
registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice
alebo predložiť čestné vyhlásenie, že nie je povinný používať pokladnicu

§7
Podmienky predaja na trhových miestach
1. Na trhových miestach je možné predávať poľnohospodárske výrobky a tovary v súlade
s platnou právnou úpravou a technickými a hygienickými normami. Výrobky a tovary musia
byť zdravotne nezávadne
2. Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia. Tovar a výrobky je

povinný predávajúci na požiadanie zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať.
3. Lesné plody, poľnohospodárske výrobky a ďalšie poľnohospodárske produkty musia byť
očistené, zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých listov.
4. Poľnohospodárske výrobky a tovary musia byť viditeľne a zreteľne označené
maloobchodnými cenami, a ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných
triedach, aj akostnou triedou.
5. Predávajúci je povinný sa pri užívaní vyhradeného miesta riadiť pokynmi správcu trhového
miesta, ktorým je: Obec Čiližská Radvaň ,930 08 Čiližská Radvaň 285.
6. Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto v čistote a po skončení predaja ho
uviesť do pôvodného stavu. Zakazuje sa ponechať odpad na verejnom priestranstve.
7. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia musia mať pri predaji autorizovanú
inšpekčnú knihu.
8. Správca trhového miesta zabezpečuje výber nájomného za trhové miesto podľa VZN
Obce Čiližská Radvaň č. 6/2011 – o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čiližská Radvaň
9. Správca trhového miesta kontroluje u predávajúceho
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
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 fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch,
g) osvedčenie o znalosti húb pri predaji húb
10. Správca trhového miesta nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok predajcov
i ostatných účastníkov príležitostných trhov.
§8
Sankcie
1.Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže
starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6.638,-€.
2. Pokuty uložené obcou sú príjmom obce.
3. Obec môže 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, alebo porušuje povinnosti
predávajúcich na trhových miestach.

§9

Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Čiližská Radvaň dňa 31.01.2014
2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia t.j. dňa 18.02.2014
v Čiližskej Radvani dňa 03.02.2014

v Čiližskej Radvani dňa

István Csikász
starosta obce

