Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom na základe §
4 ods. 3 a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov, § 3 ods. 3 zákona NR SR č.
178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a zákona SNR č. 634/1992 Zb. o
ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien s použitím § 7
písm. a zákona NR SR č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti
orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v y d á v a pre kat.
územie obce Pavlovce nad Uhom 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

o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach na území obce Pavlovce nad Uhom
(trhový poriadok)

PRVÁ ČASŤ
§ 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach na území obce
Pavlovce nad Uhom.
2. Zároveň sú v tomto nariadení špecifikované niektoré
podmienky podnikania významné pre ochranu spotrebiteľa a
tiež oprávnenia a povinnosti správcu trhu.

§ 2
Základné pojmy
1. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a/ trhovým miestom - trhovisko, tržnica, príležitostný trh a
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
poľnohospodárskeho, potravinárskeho a nepotravinárskeho
tovaru
a poskytovanie služieb,
d/ príležitostným trhom - predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj,
najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy,
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 prevadzkárňou,

- 2 f/ spotrebiteľom - fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo
používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb,
najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti,
g/ predávajúcim - podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi predáva
výrobky alebo poskytuje služby,
h/ výrobkom - akákoľvek vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená
alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania a je
určená na ponuku spotrebiteľovi,
i/ službou - akákoľvek činnosť, ktorá je určená na ponuku
spotrebiteľovi.
2. Zriaďovateľom a prevádzkovateľom trhových miest je obec
Pavlovce nad Uhom.
3. Na území obce Pavlovce nad Uhom sa zriaďujú tieto trhové
miesta pre príležitostný trh a ambulantný predaj:
- na Kostolnom námestí pred obecným úradom
- na parkovisku pred Novým nákupným strediskom
- na Ťahynskej ulici pred budovou JAS-u
4. Na iných verejných priestranstvách sa predaj výrobkov a
poskytovanie služieb nedovoľuje.

DRUHÁ ČASŤ
PREDAJ NA TRHOVÝCH MIESTACH
§ 3
Oprávnenie na predaj

1. Predávajúcim podľa tohto nariadenia môžu byť výlučne:
a/ právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa
zákona SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
zmien a doplnkov,
b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo
lesné plodiny - samostatne hospodáriaci roľníci na základe
"Osvedčenia" vydaného v súlade s platnou právnou úpravou,
c/ občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom
množstve medzi sebou,
2. Na trhovom mieste nesmú predávať:
a/ osoby mladšie ako 18 rokov,
b/ cudzí štátni príslušníci /zahraničné osoby/ bez oprávnenia
na podnikanie,
c/ subjekty, ktoré nespĺňajú všeobecné a osobitné podmienky
stanovené týmto nariadením a zákonom SNR č. 634/1992 Zb. o
ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien.
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§ 4
Podmienky predaja výrobkov
1. Každý subjekt, realizujúci oprávnenie na predaj musí spĺňať
všeobecné a osobitné podmienky stanovené v tomto nariadení.
2. Všeobecnými podmienkami predaja sú:
a/ aby takéto výrobky neboli vystavené účinkom slnečných lúčov
alebo tepelného zdroja. Táto podmienka nemusí byť splnená,
len pokiaľ ide o priemyselný a textilný tovar a predmety
nepodliehajúce skaze,
b/ prenájom stolov a predajných priestorov na trhovisku príp.
na tržnici. Mimo stolov a predajných priestorov určených
správcom trhu nemožno ponákať výrobky na predaj.
c/ aby nedochádzalo ku klamaniu spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých, neúplných, nepresných a nejasných, príp. prehnaných
údajov o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo služieb
alebo ich zamlčať,
d/

aby
predávajúci
riadne
informoval
spotrebiteľa
o
vlastnostiach
predávaných
výrobkov
alebo
charaktere
poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a
o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia
alebo údržby.

3. Osobitnými podmienkami predaja sú:
a/

predávajúci je povinný zabezpečiť hygienické podmienky
predaja
výrobkov
a
poskytovaných
služieb
ustanovené
osobitnými predpismi. Ak to povaha výrobkov vyžaduje, je
predávajúci
povinný
výrobky
predávať
v
hygienicky
nezávadných obaloch alebo ich do takýchto obalov pri predaji
zabaliť. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobkov
uhrádza predávajúci.

b/ predávajúci je povinný predaj výrobkov a poskytovanie lužieb
zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné
vykonávanie.
c/ predávajúci nesmie predávať ani ponúkať nebezpečné výrobky.

§ 5
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a/ označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b/ dodržiavať trhový poriadok obce Pavlovce nad Uhom,
c/ používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa
osobitných predpisov,
d/ udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v
čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté
a upravené.
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§ 6
Sortimentná skladba výrobkov
a obmedzenia predaja
1.

Obec Pavlovce nad Uhom môže vyhlásiť časovo regulovaný
predaj výrobkov pre územie obce. Spočíva v povinnosti
ponúkať na predaj určenú časť výrobkov z celkového množstva
výrobkov na sklade v určenej časti prevádzkovej doby.
Regulačné opatrenie sa používa iba v nevyhnutných prípadoch
a na nevyhnutne potrebnú dobu.

2. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb mimo trhových miest
sa na celom území obce zakazuje.
3. Predaj z prívesov a nákladných ako aj osobných áut mimo
trhových miest sa na celom území obce zakazuje.
4. Na trhový predaj možno ponúknuť:
a/ výrobky bez obmedzujúcich podmienok, a to:
- 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,
- poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu
ľudí /kvety, priesady kvetov a zeleniny,semená, ozdobné
kry/
- sezónne, ozdobné a úžitkové predmety / k sviatkom a iným
príležitostiam .../
b/ výrobky, pri predaji ktorých musia byť splnené stanovené
podmienky:
ovocie
a
zelenina
musia
vyhovovať
hygienickým
požiadavkám v súlade s platnými právnymi predpismi.
Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené,
zbavené hliny a zvädnutých častí. Ovocie musí byť akostne
triedené a počas predaja uložené v debnách alebo košíkoch,
príp. vyložené na stánku.
- zdravé živé zvieratá a ryby - môžu byť ponúkané len vo
zvlášť vyhradenom priestore. Na predaj všetkých živých
zvierat sa vyžaduje veterinárne osvedčenie z miesta ich
pôvodu potvrdené príslušným veterinárnym lekárom. Platnosť
osvedčenia je časovo obmedzená a musí na ňom byť vyznačené
miesto trhoviska.
- vajcia - povolený je predaj iba označených slepačích vajec
pochádzajúcich od právnických alebo fyzických osôb, ktorým
bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti podmienok na ich
produkciu. V období od 15. apríla do 15. októbra, kedy nie
je možné zabezpečiť požadované teploty pre skladovanie a
manipuláciu s vajcami v rozmedzí 5-18 stupňov C, je možný
predaj iba z chladiacich boxov. Predaj vajec v letnom
období
môže
byť
realizovaný
iba
v
skorých
ranných
hodinách.
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huby - je možné predávať len na základe "Osvedčenia o
znalosti húb". Oprávnenie na predaj sa týka len tých
druhov húb, ktoré sú uvedené v osvedčení. Na požiadanie
spotrebiteľa
musí
predávajúci
huby
rozkrojiť
jedným
pozdĺžnym rezom.

- včelí med - je dovolené predávať len na základe
veterinárneho osvedčenia z miesta pôvodu. Musí byť
zmyslovo bezchybný, hygienicky získaný a plnený do
zdravotne nezávadných obalov. Obaly musia byť označené
výrobcom, názvom medu, hmotnosťou, dátumom plnenia obalov
a dobou použiteľnosti.
- vianočné stromčeky, chvoje, šišky a výrobky z nich - možno predávať
len na základe potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia.
c/ ostatné potravinárske výrobky sa môžu predávať iba za
predpokladu, že sú hygienicky nezávadné a spĺňajú podmienky
platnej právnej úpravy.
5. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
-

oprava dáždnikov,
oprava a čistenie obuvi,
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
kľúčové služby,
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a
stravovanie - len v čase konania jarmokov alebo osláv.

6. Ambulatný predaj:
a/ v obci sa ambulantne môžu predávať:
-

knihy, denná a periodická tlač,
drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky,
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
balená a nebalená zmrzlina,
ovocie a zelenina,
kvetiny,
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.

b/ ambulatný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje.
7. Na trhových miestach na území obce je zakázaný predaj
následovných výrobkov:
-

zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
jedy, omamné a psychotropné látky a lieky,
radioaktívne látky,
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
jatočný dobytok, ošípané, teľatá, surové mäso a
vnútorností, vajcia vodnej hydiny, čerstvé mlieko a výrobky
z neho.
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§ 7
Čas predaja
1. Čas predaja na trhových miestach na území obce Pavlovce nad
Uhom sa určuje následovne:
a/ v letnom období - od 1.4. do 31.10.
- v pracovných dňoch od 8,00 - 15,00 hod.
b/ v zimnom období - od 1.11. do 31.3.
- v pracovných dňoch od 9,00 - 14,00 hod.
c/ pre predaj vajec mimo chladiaceho boxu v letnom období pri
teplote nad 18 stupňov C v pracovných dňoch do 8,00 hod.
2. Vo výnimočných prípadoch môže starosta obmedziť čas predaja,
príp. aj vylúčiť predaj výrobkov na určité obdobie. Takéto
obmedzenie môže byť vydané maximálne na dobu 7 dní.

§ 8
Ceny výrobkov
1.

Predávajúci predávajú výrobky za voľne dohodnuté ceny.
Predávajúci je povinný jednoznečne informovať spotrebiteľa o
cene
predávaných
výrobkov
alebo
poskytovaných
služieb
platnej v okamihu ponuky.

2. Predávajúci je povinný viditeľne označiť výrobky cenovkami,
druhom a akostnou triedou. V prípade, kde je cena regulovaná
štátom, je nutné túto cenu dodržať.
3. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe
výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené:
a/
b/
c/
d/
e/

obchodné meno a sídlo predávajúceho,
adresa prevádzkarne,
dátum predaja,
druh výrobku alebo služby,
cena výrobku alebo služby, ktorú spotrebiteľ zaplatil.

TRETIA ČASŤ
ORGANIZÁCIA A RIADENIE TRHOVÝCH MIEST
§ 9
1. Predaj výrobkov a poskytovania služieb a ich priebeh podľa
tohto trhového poriadku riadi poverená, odborne spôsobilá
osoba, ktorá zodpovedá za jeho dodržiavanie, za poriadok,
čistotu a za prideľovanie trhových miest na predaj. Ďalej
zodpovedá za označenie všetkých stánkov menom osoby, príp.
firmy zodpovedajúcej za predaj, a tiež za odvoz odpadkov,
dezinfekciu a deratizáciu.
2. Poverená osoba vyberá a kontroluje úhradu trhových poplatkov.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
KONTROLA PREDAJA VÝROBKOV
§ 10
1. Výrobky ponúkané na predaj musia byť bezchybné, musia mať
predpísanú
alebo
schválenú
akosť,
pokiaľ
je
záväzne
stanovená alebo pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov,
príp. musia byť v akosti uvádzanej predávajúcim.
2. Predaj môžu kontrolovať najmä:
a/ pracovníci obce a ďalšie poverené osoby /kontrolní pracovníci/
b/ pracovníci obecnej polície
c/ príslušné orgány štátnej správy /Slovenská obchodná
inšpekcia, okresný úrad/.
3.

Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu
poskytnúť vzorku predávaného výrobku na kontrolu zdravotnej
nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán je povinný vydať
predávajúcemu potvrdenie o odobratí vzorky, v ktorom sa
uvedie
množstvo vzorky a jej hodnota.

4. Na požiadanie kontrolného orgánu sa musí predávajúci
preukázať najmä:
a/ dokladom 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 trhového poplatku,
c/ zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu
zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a
poskytovaných služieb,
d/ doklad o nadobudnutí tovaru. Doklad sa nevyžaduje, ak ide o
predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v
primeranom množstve.

PIATA ČASŤ
TRHOVÉ POPLATKY
§ 11
1. Trhové polatky sa stanovujú následovne:
a/ za umiestnenie predajného zariadenia je poplatok za každý m2
a každý aj neúplný deň za predaj:
- kvetov, ovocia, zeleniny
10,- Sk
- nealkoholických nápojov a potravín
3,- Sk
- cukrovej vaty
5,- Sk
- módnych doplnkov, bižutérie
5,- Sk

- 8 b/ v prípade, ak sa predaj tovaru a poskytovanie služieb
uskutočňuje z motorového vozidla, potom poplatok sa
stanovuje za miesto a deň následovne:
- osobný automobil /bez prívesu/
20,- Sk
- dodávkový automobil /napr. Š-1203, príves/
50,- Sk
- nákladné auto /Liaz, Avia, traktor.../
100,- Sk
c/ za umiestnenie atrakcií je poplatok za jeden deň:
- veľký kolotoč, autodrom
100,- detský kolotoč
50,- lunapark - strelnica
100,- cirkus
500,- hrací automat
10,- iná atrakcia
100,-

Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk

d/ za užívanie trhového miesta v čase jarmokov, odpustov,
sezónnych a výročných trhov je možné zvýšiť poplatok až na
10 násobok uvedeného v písm. a až c.
2. Poplatky sa platia pred zaujatím miesta na predaj do
pokladne obecného úradu v hotovosti.
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.

ŠIESTA ČASŤ
SANKCIE A POKUTY
§ 12
1. Za porušenie ustanovení tohto trhového poriadku sú kontrolné
orgány oprávnené ukladať pokuty a robiť všetky účinné
opatrenia na odstránenie závadného a protiprávneho stavu.
2. Kontrolné orgány môžu uložiť pokutu:
a/ od 50.000,-Sk do 500.000,- Sk fyzickej alebo právnickej osobe,
ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia,
b/

od 5.000,- Sk do 500.000,- Sk fyzickej alebo právnickej
osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom
mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste
výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú
určené obcou na predaj.

3. Kontrolné orgány môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach fyzickej alebo právnickej
osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez
povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom
mieste.
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4. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď kontrolné
orgány zistili porušenie povinností, najneskôr však do troch
rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
5. Obec Pavlovce nad Uhom je oprávnená ukladať pokuty podľa §
24 ods. 1 zákona SNR č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
v znení neskorších zmien až do výšky 1,000.000,- Sk, a to
fyzickej aj právnickej osobe /§ 7 písm. c zákona NR SR č.
274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach
ochrany spotrebiteľa.

SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 13

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Pavlovciach nad Uhom dňa 10.8.1998.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom.
3.

Pre výkon činnosti v oblasti podnikateľskej a zárobkovej
činnosti na trhových miestach sa použije primerane Všeobecne
záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach nad
Uhom č. 10/1995 o podmienkach podnikania na území obce
Pavlovce nad Uhom.

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym
dňom po jeho schválení.

Ing. Jozef Kočan, v.r.
starosta obce

