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Obecné zastupiteľstvo v Obci Makov, v zmysle § 4, ods. 3, písm. o) 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, vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE

č. 2/2016,
ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov
a poskytovanie služieb
na trhových miestach v obci Makov
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto VZN upravuje podmienky a postup pri predaji výrobkov a poskytovaniu služieb občanom v obci
Makov. 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 porušovania VZN.

Článok 2
Základné pojmy
Trhové miesto – trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na
príležitostný trh a ambulantný predaj.
Ambulantný predaj – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných
zariadeniach, predaj v pojazdnej predajne.
Správcom trhoviska je obec.

Článok 3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Na zriadenie trhového miesta, predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydáva obec povolenie na
základe žiadosti predávajúceho /príloha č. 1 tohto VZN/, pričom prihliada na ochranu verejného
poriadku, verejný záujem, účelnosť a kultúrnosť predaja.
2. Začiatok predaja je obmedzený pracovnou dobou obecného úradu za účelom riadneho preskúmania
potrebných dokladov predajcu.
3. Pre dni pracovného voľna si musí predajca vyžiadať súhlas obce v pracovných dňoch v rámci
úradných hodín.
4. Obec pre účely tohto VZN určuje tieto trhové miesta:
 časť verejného priestranstva pred Obecným úradom v Makove v centre obce
 Dom kultúry Makov s. č. 59
 zasadačka Obecného úradu v Makove s. č. 60
 v prípade potreby iné primerané miesto poľa povahy podujatia v k. ú. obce Makov.

Článok 4
Prevádzkový čas na trhovom mieste
Na trhových miestach uvedených v článku 3 ods.4 sa môže predávať denne od 8.oo hod. do 18.oo
hod. V prípade potreby výnimku udelí Obec.
Článok 5
Výška poplatku za trhové miesto
1. Poplatok za užívanie verejného priestranstva pre príležitostný trh je určený v sadzobníku ostatných
poplatkov za pracovné úkony vykonávané obcou Makov.
2. Poplatok za zverejnenie príležitostného trhu miestnym rozhlasom je zverejnený v sadzobníku
ostatných poplatkov za pracovné úkony vykonávané obcou Makov.
3. Poplatok za predaj v Kultúrnom dome a na OÚ Makov je vymedzený vo VZN Obce Makov č.
10/2009 , ktorým sa určujú podmienky nájmu a podnájmu nebytových priestorov v obci Makov.

Článok 6
Trhový poriadok
1. Trhový alebo ambulantný predaj ako i poskytovanie služieb sa môže vykonávať len na miestach
určených v článku 3 ods. 4 tohoto VZN.
2. Predávajúci môže svoju činnosť začať až po vystavení povolenia na predaj a po zaplatení poplatku
správcovi trhového miesta.
3. Predávajúci je povinný dodržiavať poriadok, hygienu a čistotu počas predaja výrobkov a
poskytovania služieb, po skončení ponechať predajné miesto čisté.

Článok 7
Druh predávaných výrobkov na trhovom mieste
1. Na trhových miestach v obci je možné predávať nasledovný tovar:
a) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na predajnom mieste,
b) kvety,
c) knihy a periodiká, ktoré neohrozujú mravnosť
d) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
e) žreby,
f) včelie produkty / včelár musí predložiť potvrdenie o registrácii z príslušnej RVPS/,
g) balená zmrzlina, /nebalená zmrzlina len v trvalých stánkoch - potrebné rozhodnutie RÚVZ/
h) originálne balené potraviny a mäsové výrobky (len zo schváleného automobilu RÚVZ a za
podmienok určených vo schválení/,
i) originálne balené mrazené potraviny /len zo schváleného automobilu RÚVZ a za podmienok
určených vo schválení/,
j) ovocie a zelenina
l) živá hydina / súhlas na predaj hydiny od príslušnej RVPS/
2. Na trhoviskách sa okrem tovaru uvedeného v ods. 1/ môže predávať:
a) čerstvé huby za podmienky osvedčenia o odbornej spôsobilosti na predaj,
b) dreviny, kry a ich priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny,

c) vianočné stromčeky, čečina, šišky a a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad o spôsobe ich
nadobudnutia,
d) všeobecne známe liečivé rastliny za podmienky, že nebudú označené ako liečivé rastliny, ale iba
botanickým názvom rastliny a predávajúci nebude uvádzať, na aké ochorenie sa rastlina môže použiť,
e) textil a obuv
f) drogériový tovar
g) papierenský tovar, hračky, domáce potreby
3. Ambulantne sa okrem tovaru uvedeného v ods. 1/ môžu predávať:
a) pukance,
b) cukrová vata,
e) balené trvanlivé pečivo (perníky, oblátky, atď.)
f) balená zmrzlina,
g) cukrovinky,
h) iné potraviny sa môžu predávať len v pojazdných predajniach, ktoré vyhovujú tomuto účelu a majú
o tom rozhodnutie príslušného orgánu pre ochranu zdravia

Článok 8
Rozsah a podmienky predaja výrobkov na trhových miestach v obci
Na trhových miestach možno poskytnúť tieto služby:
 pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie
 brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
 oprava dáždnikov
 čistenie peria
 oprava a čistenie obuvi
 kľúčová služba
 zber peria a textilu, výkup kožiek
 iné služby, ktoré obec uzná za vhodné pre občanov

Článok 9
Zákaz predaja
-

Na trhovom mieste sa zakazuje predaj týchto výrobkov:
zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť,
tabak a tabakové výrobky,
lieh, jedy, omamné psychotropné látky,
lieky,
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,

Článok 10
Obmedzenie predaja
V záujme ochrany občanov – spotrebiteľov pred predajom nevhodných a brakových tovarov /
obuv, domáce potreby, textil, spotrebná elektronika/ obec ako správca trhu nemusí povolenie na
predaj vydať.

Článok 11
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/ 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 11 ods. 1 písm. b./, c/.

Článok 12
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
2. 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/ pri predaji húb doklad o ich znalosti
f/ rozhodnutie RÚVZ, ktorým je povolený ambulantný predaj potravín, nápojov zo stánkov,
z motorových vozidiel, z automatov / § 13 zák. č. 355/2007 Z. z./
g/ potvrdenie RVPS o vykonaní oznámenia o činnosti súvisiacich s uvádzaním potravín do obehu / § 6
zákona č. 152/1995 Z. z./
h/ 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 z vlastnej produkcie/.

Článok 13
Dozor a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a/ starosta obce
b/ poverení poslanci OZ
c/ príslušné orgány štátnej správy /Slovenská obchodná inšpekcia, Obvodný úrad v Čadci, odbor
živnostenského podnikania, Orgán potravinového dozoru – RVPS/
2. Orgán dozoru 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.
3. Orgán dozoru môže v prípade porušenia zákonných nariadení uložiť pokutu až do výšky uvedenej v
§ 12 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v znení neskorších predpisov, ktorá je príjmom obce.

Článok 14
Spoločné a záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 56/2016 , dňa 16.06.2016.
VZN nadobúda účinnosť dňa 02.07.2016

V Makove, dňa 16.06.2016
Martin Pavlík
starosta obce

Vysvetlivky:
RÚVZ – Regionálny úrad verejného zdravotníctva
RVPS- Regionálna veterinárna a potravinová správa

ŽIADOSŤ O POVOLENIE PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB
NA TRHOVOM MIESTE V OBCI MAKOV

Názov firmy / meno a priezvisko ..............................................................................................................
Sídlo/ adresa ...............................................................................................................................................
IČO, DIČ, oprávnenie na podnikanie vydané ........................................................... dňa .........................
Registračná pokladnica : ÁNO / NIE
- predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy
elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu
elektronickej registračnej pokladnice.
Druh predávaného tovaru / služby .............................................................................................................
Dátum predaja .........................................................trhové miesto.............................................................
Čas predaja od................................. do.............................hod.

V Makove, dňa .................................

---------------------------------Podpis žiadateľa

POVOLENIE NA PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA
TRHOVOM MIESTE V OBCI MA K O V

OBEC Makov, zastúpená starostom obce Martinom Pavlíkom , na základe žiadosti

...............................................................................................................................................................
povoľuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb v obci Makov na trhovom mieste

..................................................................dňa ...............................v čase od.................. do.................
Žiadateľ zaplatí poplatok na prenájom trhového miesta v mieste a čase konania hodov.
Žiadateľ doložil nasledovné doklady:
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

V Makove, dňa .............................

-------------------------------starosta obce

