Všeobecne záväzné nariadenie obce RECA č. 2/2013
o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, 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 zákona č. 178/1998 Z.z. (ďalej len zákona).
Čl.2
Základné pojmy
1. Trhovým miestom sa rozumie trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj.
2. Trhoviskom sa rozumie nekryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na prenosných predajných zariadeniach.
3. Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných
použitých textilných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou.
4. Ambulantným predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na
verejnom priestranstve. Za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie
sa nepovažuje zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa
osobitného predpisu.
5. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných
predpisov
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 na
území vydáva obec Reca .
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 a podobných akcií vo verejnom záujme.
Za trvalé trhové miesto sa považuje :
- Malé trhovisko pred predajňou COOP jednota v centre obce

Čl. 4
Správa trhoviska a ostatných trhových miest
1. Správu trhovísk, taktiež správu príležitostných trhov vykonáva obec Reca – Obecný úrad
prípadne iný, obcou poverený subjekt.
2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec Reca – Obecný úrad
3. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2 ods. 2 zákona (Čl.2
ods.5 VZN), za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.
Čl.5
Práva a povinnosti správcu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
1. Pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový
poriadok, ktorý mesto po schválení vydáva všeobecne záväzným nariadením (príloha VZN).
Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste.
2. Trhový poriadok pre trhové miesta určené v Čl.3 ods. 2 VZN tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
3. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
4. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len „oprávnenie na podnikanie“) 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 (ďalej len „vlastné použité výrobky“) občanmi medzi sebou na
príležitostných trhoch. Primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca
trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.
5. Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a
zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb.
6. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve.
Povinnosťou správcu tržnice ďalej je:
a) prideľovať predávajúcim miesto k predaju za stanovený poplatok,
b) dozerať na dodržiavanie trhového poriadku,
c) dbať, aby trhové stoly a stánky boli označené menom osoby zodpovednej za predaj,
d) zabezpečovať čistenie tržnice a podmienky hygieny predaja,
e) rozčleniť priestor podľa charakteru a druhu predávaných výrobkov. Na predaj potravín,

drobných zvierať a živých rýb vyhradiť osobitné miesta,
f) zaistiť vyhradený priestor s uzatvárateľnými nádobami na dočasné skladovanie odpadkov a
oddelené dočasné skladovanie konfiškátov živočíšneho pôvodu,
Čl .6
Zákaz predaja niektorých výrobkov
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,
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,
k) surové kravské, kozie a ovčie mlieko,
l) mliečne výrobky z tepelne neošetreného kravského, kozieho a ovčieho mlieka, ak nie sú
osobitne povolené,
m) vajcia vodnej hydiny,
n) potraviny na osobitné účely
o) ostatné výrobky, ktoré trhový poriadok nepovoľuje.
Čl. 7
Obmedzenie predaja výrobkov
1. Na trhových miestach sa môžu po dohode s orgánmi potravinového dozoru predávať
nasledovné potravinárske výrobky:
podľa par. 67 Potravinového kódexu SR (registrované v čiastke 7O pod č. 195/1996 Z.z./ďalej
len PK/ z 29.6.1996): výsekové mäso, hydina, králiky, delené mäso jatočných zvierat a
zveriny, opracované ryby, mäsové výrobky, pasterizované mlieko a mliečne výrobky z
tepelne ošetreného kravského, kozieho a ovčieho mlieka, slepačie vajcia, pekárske výrobky a
cukrárske výrobky je možné predávať len v tržniciach a na trhoviskách, ktoré sú na tento účel
vybavené chladiacimi vitrínami a pultmi, prívodom tečúcej teplej vody zahriatej na 5O o C a
studenej pitnej vody, vhodnými skladovacími priestormi a ľahko čistiteľným vnútorným
zariadením, podľa par. 68 PK SR: predaj neoznačených slepačích vajec z vlastnej výroby, tzv.
prebytkov, len ak
a) pochádzajú z vlastného chovu,
b) počet predávaných vajec nepresahuje 200 ks za deň,
c) vajcia nie sú staršie ako 14 dní.
Čl. 8
Druhy poskytovaných služieb
1. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie22,

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby.
Čl.9
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 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
predpisu.
3. Podľa § 79 PK SR musí byť ambulantný predaj potravín viazaný na stabilnú predajňu,
zariadenie spoločného stravovania alebo výrobňu potravín.
4. Ambulantný predaj pri cestách na území obce sa zakazuje.
Čl. 10
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
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 alebo lesné plodiny
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
Čl. 11
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
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 upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov s výnimkou osôb
uvedených v Čl.10 písm. b) a c).

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi
trhového miesta s ambulantný predajom a orgánu dozoru :
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 predpisu,
f) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve,
g) autorizovanú inšpekčnú knihu
i) Predávajúci je povinný prihlásiť sa na obecnom úrade z dôvodu úhrady miestneho poplatku
za užívanie trhového miesta podľa stanovených poplatkov . /Hlásenie v miestnom rozhlase je
možné len do 12:00 hod /
Poplatky za predaj na trhových miestach
Predávajúci na trhovisku sú povinní zaplatiť nasledovné trhové poplatky:
- poplatok za prenájom trhového miesta je určený nasledovne :
Za hlásenie v miestnom rozhlase 3,-EUR
Za prenájom trhového miesta

2,-EUR

Paušálny poplatok na celý rok

50,-EUR

Čl. 12
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním zákona na území obce vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Obecný úrad Reca
c) Obec Reca – starosta obce alebo ním poverené osoby:
- hlavný kontrolór
2. Za porušenie ustanovení trhového poriadku je obec oprávnená na základe ust.§12 ods.1
zákona o trhových miestach uložiť pokutu:
a./ Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia, alebo
správcovi trhoviska za porušenie povinnosti podľa § 5 ods. 1 a 3 zákona o trhových miestach.
b./ Fyzickej osobe 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 vo VZN nie sú určené na predaj., alebo predáva výrobky,

ktoré sa môžu predávať stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných
trhoch, a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom, mimo takto určených miest, alebo
fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny , ak nesplní povinnosť podľa čl. 8 ods. 3 tohto
VZN. / §11 ods. 3 cit. zákona/.
Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy orgány dozoru zistili porušenie povinnosti,
najneskôr však do 3 rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo / § 12 ods. 5 cit.
zákona/.
Obec je na základe ust. § 12 ods. 4 cit. zákona 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.

Čl. 13
Spoločné a záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzného nariadenia nadobúda platnosť dňom schválenia v OZ t.j. 24.01.2013
a účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce t.j. 8.2.2013.

V Reci dňa 24.01.2013

PaedDr. Zoltán Metzner
Starosta obce

TRHOVÝ PORIADOK
Obce Reca
Trhový poriadok obce Reca je prílohou č.1 všeobecne záväzného nariadenia obce č.2/2013 o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci.
Je platný pre trhové miesto:
Malé trhovisko pred predajňou COOP Jednota
Správca trhových miest: Obec Reca – obecný úrad
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas,
streda od 5.00 h do 18.00 h
sobota od 5.00 h do 12.00 h
Čl. 1
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.
Čl. 2
Ambulantný predaj
Na trhoviskách sa ambulantne môžu predávať
a) knihy, denná a periodická tlač,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) jedlá a nápoje na priamu konzumáciu na mieste,
d) balená a nebalená zmrzlina,
e) ovocie a zelenina,
f) kvetiny,
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
Ambulantný predaj podľa § 79 PK SR musí byť viazaný na stabilnú predajňu, zariadenie
spoločného stravovania alebo výrobňu potravín.
Čl. 3
Zákaz predaja niektorých výrobkov
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,

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
k) surové kravské, kozie a ovčie mlieko,
l) mliečne výrobky z tepelne neošetreného kravského, kozieho a ovčieho mlieka, ak nie sú
osobitne povolené,
m) vajcia vodnej hydiny,
n) potraviny na osobitné účely
o) ostatné výrobky, ktoré trhový poriadok nepovoľuje.
Čl. 4
Obmedzenie predaja výrobkov
1. Na trhových miestach sa môžu po dohode s orgánmi potravinového dozoru predávať
nasledovné potravinárske výrobky:
podľa par. 67 Potravinového kódexu SR (ďalej len PK, registrované v čiastke 70 pod č.
195/1996 Z.z. z 29.6.1996): výsekové mäso, hydina, králiky, delené mäso jatočných zvierat a
zveriny, opracované ryby, mäsové výrobky, pasterizované mlieko a mliečne výrobky z
tepelne ošetreného kravského, kozieho a ovčieho mlieka, slepačie vajcia, pekárske výrobky a
cukrárske výrobky je možné predávať len v tržniciach a na trhoviskách, ktoré sú na tento účel
vybavené chladiacimi vitrínami a pultmi, prívodom tečúcej teplej vody zahriatej na 50 o C a
studenej pitnej vody, vhodnými skladovacími priestormi a ľahko čistiteľným vnútorným
zariadením, podľa par. 68 PK SR: predaj neoznačených slepačích vajec z vlastnej výroby, tzv.
prebytkov, len ak
a) pochádzajú z vlastného chovu,
b) počet predávaných vajec nepresahuje 200 ks za deň,
c) vajcia nie sú staršie ako 14 dní.
2. 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 v
stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, a na príležitostných trhoch.
3. Obmedzenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje na propagačné predajné akcie spojené s
podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
Čl. 5
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach:
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 alebo lesné plodiny
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

Čl. 6
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
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 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) zákona č. 178/1998 Z.z.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi
trhového miesta s ambulantný predajom a orgánu dozoru
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 predpisu,
f) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve,
g) autorizovanú inšpekčnú knihu
i) Predávajúci je povinný prihlásiť sa na obecnom úrade z dôvodu úhrady miestneho poplatku
za užívanie trhového miesta podľa stanovených poplatkov . /Hlásenie v miestnom rozhlase je
možné len do 12:00 hod /
Čl. 7
Povinnosti správcu tržnice
Povinnosťou správcu tržnice je:
a) prideľovať predávajúcim miesto k predaju za stanovený poplatok,
b) dozerať na dodržiavanie trhového poriadku,
c) dbať, aby trhové stoly a stánky boli označené menom osoby zodpovednej za predaj,
d) zabezpečovať čistenie tržnice a podmienky hygieny predaja,
e) rozčleniť priestor podľa charakteru a druhu predávaných výrobkov. Na predaj potravín,
drobných zvierať a živých rýb vyhradiť osobitné miesta,
f) zaistiť vyhradený priestor s uzatvárateľnými nádobami na dočasné skladovanie odpadkov a
oddelené dočasné skladovanie konfiškátov živočíšneho pôvodu,
g) správca tržnice zodpovedá za vymedzenie plochy na parkovanie.
Čl. 8
Orgány dozoru a sankcie

1. Dozor nad dodržiavaním zákona na území obce vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Obecný úrad Reca
c) Obec Reca – starosta obce alebo ním poverené osoby:
- hlavný kontrolór
2. Za porušenie ustanovení trhového poriadku je obec oprávnená na základe ust.§12 ods.1
zákona o trhových miestach uložiť pokutu:
a./ Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia, alebo
správcovi trhoviska za porušenie povinnosti podľa § 5 ods. 1 a 3 zákona o trhových miestach.
b./ Fyzickej osobe 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 vo VZN nie sú určené na predaj., alebo predáva výrobky,
ktoré sa môžu predávať stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných
trhoch, a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom, mimo takto určených miest, alebo
fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny , ak nesplní povinnosť podľa čl. 8 ods. 3 tohto
VZN. / §11 ods. 3 cit. zákona/.
Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy orgány dozoru zistili porušenie povinnosti,
najneskôr však do 3 rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo / § 12 ods. 5 cit.
zákona/.
Obec je na základe ust. § 12 ods. 4 cit. zákona 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.

Čl. 9
Poplatky za predaj na trhovisku
Predávajúci na trhovisku sú povinní zaplatiť nasledovné trhové poplatky:
- poplatok za prenájom trhového miesta je určený nasledovne :
Za hlásenie v miestnom rozhlase 3,- EUR
Za prenájom trhového miesta

2,-EUR

Paušálny poplatok na celý rok

50,-EUR

.........................................
PaedDr. Metzner Zoltán, starosta obce

