OBECNÉZASTUPITEĽSTVO DOLNÉSALIBY

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Saliby č. 3/2016 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Dolné Saliby a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy

Návrh:
Vyvesený dňa: 24.03.2016
Zvesený dňa: 11.04.2016

Schválené VZN:
Vyvesené dňa: 12.04.2016
Zvesené dňa: 28.04.2016

Zverejnené na webovom sídle obce:
www.dolnesaliby.sk

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Saliby č. 3/2016 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Dolné Saliby a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách podľa § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 8 zákona SNR č. 178/1998 Z.
z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach predaja“)
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje niektoré podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Dolné Saliby podľa
zákona o podmienkach predaja a trhového poriadku pre príležitostné trhy.
Článok 2
Základné pojmy
1. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) trhovým miestom - trhovisko, tržnica, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh
alebo na ambulantný predaj,
b) trhoviskom - nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvalo vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c) tržnicou - kryté zariadenie trvalo účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb v prevádzkarniach 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 potrebných výrobkov v primeranom
množstve fyzickými osobami medzi sebou,
e) ambulantným predajom - predaj v stánkoch s dočasným stanoviskom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na
verejnom priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanoviskom, za
prenosné predajné zariadenia 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 správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie, alebo postavený
predávajúcim so súhlasom správcu trhoviska.
2. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať
služby:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti po splnení potrebných podmienok,
c) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle
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zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a výrobcovia po domácky vyrobených alebo
spracovaných drobných výrobkov z dreva, prútia, kovu, a podobne, ktorých výroba
nepodlieha živnostenskému konaniu,
d) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou,
e) predávať výrobky podľa odseku 2 písm. b) a d) môžu za rovnakých podmienok i
občania iných členských štátov Európskych únie.
3. Za trhové miesto sa na účely tohto nariadenia považuje aj priestranstvo, alebo nebytový
priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je jeho
vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj v zmysle platnej legislatívy.
4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu
osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti.
5. Predávajúcim je podnikateľ, alebo osoba, ktorá spotrebiteľovi predáva výrobky, alebo
poskytuje služby.
6. Výrobkom (tovarom) je akákoľvek vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná
bez ohľadu na stupeň jej spracovania a je určená na ponuku spotrebiteľovi.
7. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na
predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo technologicky patrí k
prevádzkarni.
8. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným,
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.
Článok 3
Zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
Trhové miesta na území obce Dolné Saliby zriaďuje obec Dolné Saliby. Na zriadenie trhového
miesta na inom ako na verejnom priestranstve, alebo nebytovom priestore, ku ktorému nemá
zriaďovateľ/obec Dolné Saliby vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
Článok 4
Trhové miesta, trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Trhovým miestom - príležitostným trhom „Dolnosalibská jurta" v obci Dolné Saliby je
určená časť verejného priestranstva vedľa rímsko-katolíckeho kostola.
Trhovými dňami sa stanovujú tri dni – posledný víkend pred školskými prázdninami.
Prevádzkový čas je od 8.00 hod. do 05.00 hod.
Predajný čas je od 10.00 hod. do 05.00 hod.
2. Trhové miesto na ulici Puszta – ulica Obecného úradu
Trhové dni sa stanovujú na pondelok až sobota.
Prevádzkový čas je od 06.00 hod. - 22.00 hod.
Predajný čas od 07.00 hod. do 21.00 hod.
3. Iným trhovým miestom - príležitostným trhom v obci Dolné Saliby je kultúrny dom
a verejné priestranstvo pri kultúrnom dome.
Predajné trhy v budove kultúrneho domu a na verejnom priestranstve pri kultúrnom
dome sa konajú podľa záujmu predávajúcich a prevádzkových možností.
Prevádzkový čas je od 07.00 hod. do 22.00 hod.
Predajný čas je od 08.00 hod. do 21.00 hod..
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4. Iným trhovým miestom - príležitostným trhom v obci Dolné Saliby je časť budovy na
futbalovom ihrisku a verejné priestranstvo pri futbalovom ihrisku.
Predajné trhy v budove na futbalovom ihrisku a na verejnom priestranstve pri
futbalovom ihrisku sa konajú podľa záujmu predávajúcich a prevádzkových možností.
Prevádzkový čas je od 07.00 hod. do 22.00 hod.
Predajný čas je od 08.00 hod. do 21.00 hod..
5. Iným trhovým miestom - príležitostným trhom v obci Dolné Saliby je verejné priestranstvo
- park pri autobusovej zastávke.
Predajné trhy na verejnom priestranstve pri autobusovej zastávke sa konajú podľa
záujmu predávajúcich a prevádzkových možností.
Prevádzkový čas je od 07.00 hod. do 22.00 hod.
Predajný čas je od 08.00 hod. do 21.00 hod..
Článok 5
Správa trhových miest a povinnosti správcu
1. Správu trhoviska, príležitostného trhu, trhových miest ambulantným predajom, ktoré sú vo
vlastníctve obce, vykonáva obec Dolné Saliby, túto správu môže obec zveriť právnickej alebo
fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného
trhu (ďalej len „správca trhoviska").
2. Je trhovým miestom aj priestranstvo, alebo nebytový priestor, pretože za trhové miesto sa
považuje aj iné ako verejné priestranstvo, alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou,
v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj, alebo príležitostný trh - za správcu tohto trhového
miesta sa považuje vlastník iného ako verejného priestranstva, alebo vlastník nebytového
priestoru.
3. Správca trhového miesta súlade s § 5 ods. 1 a 2 zákona 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
178/1998“) vypracováva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostný trh a po jeho schválení
obecným zastupiteľstvom zverejní na viditeľnom mieste na trhovisku.
4. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
 oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach (vydaných obcou Dolné
Saliby),
 doklad o nadobudnutí tovaru,
 u drobnopestovateľov kontroluje a eviduje 30 dňovú lehotu predaja v zmysle §3 ods.4
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zmien a doplnkov,
 používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
 udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovanie služieb
a po ich skončení,
 dodržiavanie trhového poriadku,
 primeranosť predaja vlastných použitých textilných, športových a iných spotrebných
výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch (primeranosť
množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s
prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov).
5. Správca pri predaji húb kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho. Ak
predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti, alebo ak predáva huby, ktorých
predaj je zakázaný - správca trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru.
6. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o
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predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej
činnosti, alebo lesných plodín fyzickými osobami o čom predávajúci predloží čestné
vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej, alebo
chovateľskej činnosti, alebo že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky
predávané v primeranom množstve.
Článok 6
Povolenie na zriadenie trhového miesta a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb
1. Trhové miesta na území obce zriaďuje obec Dolné Saliby. Trhové miesto môže zriadiť aj
iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva obec Dolné Saliby.
2. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe
povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ktoré po splnení
podmienok stanovených zákonom o podmienkach predaja vydáva obec Dolné Saliby.
3. Obec Dolné Saliby môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje zákonom stanovené
podmienky.
Článok 7
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
1. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach v obci Dolné Saliby možno len
základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste na území
obce Dolné Saliby vydané obcou Dolné Saliby.
2. Obec Dolné Saliby vydáva povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste na území obce Dolné Saliby osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa §10 a
§11 zákona č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja a predloží:
 kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov (fyzické a právnické
osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov) a originál oprávnenia na
podnikanie k nahliadnutiu,
 čestné vyhlásenie o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom
fyzická osoba predávajúca výrobky v primeranom množstve,
 čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak je žiadateľom fyzická osoba
predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
 doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa
taký doklad vyžaduje,
 fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy
elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením
ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu,
 ak je žiadateľom osoba - predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín, preukáže, že je
vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú
činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému
pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti na tomto pozemku - potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace alebo
nájomnú zmluvu.
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Článok 8
Podmienky predaja na trhových miestach a povinnosti predávajúcich
1.
1.1.

Na trhových miestach je povolené predávať nasledovný tovar a výrobky:
Produkty rastlinného pôvodu:
 ovocie a zelenina, musí vyhovovať hygienickým požiadavkám podľa platných
predpisov predaja,
 ovocné a zeleninové šťavy od oprávnených výrobcov pri zabezpečení hygienických
podmienok podľa platnej legislatívy,
 pekárske a cukrárske výrobky od oprávnených výrobcov, pri zabezpečení
hygienických podmienok podľa platnej legislatívy,
 originálne balené potravinárske výrobky od oprávnených výrobcov pri zabezpečení
hygienických podmienok podľa platnej legislatívy,
 predaj húb podľa § 5 zákona č. 178/1998 Z. z.,
 lesné plody po predložení potvrdenia o súhlase zberu od príslušného vlastníka alebo
správcu pozemku.

1.2.

Produkty živočíšneho pôvodu:
 včelie produkty od prvovýrobcov zaregistrovaných na regionálnej veterinárnej a
potravinovej správe v mieste pôvodu "ďalej len RVPS". Malé množstvo včelieho medu je
množstvo z vlastnej produkcie včelára priamo predané konečnému spotrebiteľovi, ktoré
zodpovedá obvyklej spotrebe medu v domácnosti konečného spotrebiteľa. Med môže
dodávať len včelár - prvovýrobca, ktorý je držiteľom včelstiev, vykonáva zber a balenie
medu vo vlastných priestoroch,
 mäso a mäsové výrobky zo schválených potravinárskych prevádzok, alebo
registrovaných maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu, v
zariadeniach schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva,
 mliečne výrobky zo schválených potravinárskych prevádzok, alebo registrovaných
maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu, v zariadeniach schválených
na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva,
 vajcia, triedené a označené, ktoré pochádzajú zo schválených potravinárskych
prevádzok a pri ich predaji pre produkty živočíšneho pôvodu, v zriadeniach schválených
na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva,
 originálne balené potravinárske výrobky od oprávnených výrobcov pri zabezpečení
hygienických podmienok podľa platnej legislatívy v zariadeniach schválených na tento
účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva.

1.3.

Ostatný spotrebný tovar a výrobky:
 knihy, denná a periodická tlač, drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
úžitkové predmety, sklo, porcelán, keramika, záhradkárske potreby, remeselnícke
výrobky.

1.4.

Ostatný tovar:
 kvetiny, priesady, sadenice, semená, ovocné stromčeky, ozdobné vence.

2.

Na trhových miestach v obci možno poskytovať tieto služby:
 pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie možno poskytnúť
len počas príležitostných trhov,
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brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
oprava dáždnikov,
oprava a čistenie obuvi,
kľúčové služby,
zhotovenie umeleckých výrobkov (maľba portrétov, karikatúry, a pod.),
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí.

3.
Ostatné spotrebné výrobky podľa zákona č. 178/1998 najmä: textilné a kožené
výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar,
papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar sa môžu predávať len v prevádzkarniach
tržníc, v prevádzkarniach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných
trhoch.
4.

Ambulantný predaj v obci

V obci sa ambulantne môžu predávať
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo
iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) spotrebné výrobky,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, vrátane nebalenej zmrzliny,
e) ovocie a zelenina,
f) potraviny vrátane balených mrazených krémov a balenej zmrzliny,
g) kvetiny, dreviny a priesady,
h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
i) sladkovodné trhové ryby.
4.2.
Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje; obcou sa na účely tohto zákona
rozumie územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec obce, ako
aj územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec miestnej časti
obce.
5.
Predávajúci sú povinní dodržiavať zásady zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a všetkých súvisiacich
predpisov. Udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovanie služieb v čistote, po skončení
predaja zanechá predajné miesto čisté a upratané.
6.
Predávajúci na trhovom mieste je povinný :
 označiť svoje predajné miesto podľa osobitných predpisov (podľa § 30 ods. 1 zákona
č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov),
 dodržiavať trhový poriadok,
 používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
 udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovanie služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
 tovar označiť viditeľne cenovkami, predávajúci poskytovať pravdivé údaje o tovare ( v
zmysle § 15 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 12 zákona
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov),
 vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
 vyradiť z predaja potraviny skazené, vzbudzujúce odpor alebo inak poškodené,
deformované znečistené chemicky alebo mikrobiologicky narušené, neznámeho pôvodu.
7.
Suroviny a poľnohospodárske výrobky musia byť zdravotne nezávadné, schválené
4.1.
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RVPS, nesmú byť umiestnené priamo na zemi. Počas predaja musia byť potraviny chránené
pred znečistením a vonkajšími vplyvmi. Zelenina, zemiaky, lesné plody musia byť očistené,
zbavené hliny a zvädnutých častí. Ovocie musí byť akostne triedené a počas predaja uložené v
debnách (prepravkách), alebo v košíkoch, prípadne vyložené na stole.
8.
Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia a mať dostatok
obalového materiálu, zodpovedajúceho hygienickým predpisom. Vykonávať pri predaji
váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.
9.
Povolené je predávať vlastné po domácky spracované výrobky z dreva, prútia,
keramiky, kože a iné domácke remeselné výrobky.
10.
Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru podľa § 5 ods. 4 písm. a) a b)
zákona č. 178/1998 Z. z. sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov
fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaji rastlinných a živočíšnych
výrobkov v z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín
fyzickými osobami.
11.
Osoba oprávnená predávať rastlinné a živočíšne výrobky na trhových miestach z
vlastnej pestovateľskej, alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny, je povinná predložiť
orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie
nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí
predávaných lesných plodín (nie starší ako 1 mesiac).
12.
Fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny, je povinná poskytnúť orgánom dozoru na ich
požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky
pochádzajú z inej ako z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.

1.

Článok 9
Zákaz predaja
Na trhových miestach je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo
b) výbušniny a výbušné predmety
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na
príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy
živočíchov,
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj
domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a
drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a
združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu
veterinárnej správy,
k) chránené rastliny, exemplárne rastliny a invázne druhy rastlín,
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľských balených sušených húb, ktoré
boli spracované v prevádzkarni , ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,
m) predaj výrobkov mimo tržníc, trhovísk a trhových miest sa na celom území obce
zakazuje.
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2.

Na trhových miestach je zakázané:
a) manipulovať s predajnými miestami bez súhlasu správcu trhového miesta,
b) predávať tovar mimo predajného zariadenia (trhového miesta),
c) prevádzkovať hazardné hry a zúčastňovať sa na týchto hrách.

Článok 10
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny na trhovisku a pri príležitostných trhoch
Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné:
1.
Dodržiavať predpísané hygienické a technické zásady stanovené osobitnými predpismi
(najmä zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách
v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Výnos MP SR a MZ SR o
vydaní Potravinového kódexu a v znení neskorších prepisov a iných právnych platných
predpisov).
2.
Udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote.
3.
Po ukončení činnosti zanechať predajné miesto čisté a upratané.
Článok 11
Nájomné za predajné zariadenie a predajnú plochu, vstupné na príležitostné trhy
1.
Predávajúci je povinný zaplatiť nájomné za predajné zariadenie alebo za predajnú
plochu na trhovisku alebo vstupné za príležitostné trhy. Sadzbu nájomného určí správca
trhoviska obec Dolné Saliby.
2.
O zaplatení poplatku správca trhoviska vystaví doklad o zaplatení označený dátumom.
3.
Doklad o zaplatení je platca povinný ponechať si u seba za účelom kontroly.
Článok 12
Orgány dozoru a sankcie
1.
Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, vykonávajú orgány dozoru, ktorými
sú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) Obec Dolné Saliby.
2.
Orgán dozoru uloží pokutu do 17 000,- eur fyzickej osobe - podnikateľovi alebo
právnickej osobe, ktorá:
a) zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.) alebo
správcovi trhoviska za porušenie povinnosti podľa § 5 ods. 1 a 3 zákona č.178/1998 Z. z.,
b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods. 3
zákona č. 178/1998 Z. z.), alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj
je zakázaný, alebo ktoré nie sú obcou určené na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa
môžu predávať len v prevádzkarniach tržníc, v prevádzkarniach trhovísk, v stánkoch s
trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom
a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest.
3.
Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou a orgánmi úradnej kontroly
potravín je príjmom štátneho rozpočtu, výnos pokút uložených obcou je príjmom obce.
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4.
Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže 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 (podľa § 11 zákona č. 178/1998 Z.
z.). Opatrenia oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotoví o ňom na mieste písomný
záznam, ktorý odovzdá porušiteľovi. Ak porušiteľ opatrením nesúhlasí, môže proti nemu podať
do troch dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky. Námietky nemajú odkladný účinok.
O námietkach rozhodne do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia starostovi obce, ak
je orgánom dozoru obec Dolné Saliby, riaditeľ príslušného inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie, ak je orgán dozoru SOI, alebo vedúci zamestnanec príslušného orgánu úradnej
kontroly potravín, ak je orgánom dozoru orgán úradnej kontrol potravín, Rozhodnutie sa doručí
porušiteľovi a dňom doručenia je právoplatné.
5.
Orgán dozoru rieši zákaz predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach uložený opatrením podľa predchádzajúceho odseku, ak porušiteľ odstráni zistené
nedostatky.
6.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinnosti najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
7.
Na konanie o uložení pokuty a na rozhodovanie o námietkach proti opatreniu sa
vzťahujú všeobecný predpis o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov).
Článok 13
Priestupky
1.
Priestupku podľa zákona č.178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovanie služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, sa dopustí fyzická alebo právnická
osoba, ktorá:
a) zriadil trhové miesto bez povolenia,
b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia,
c) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú
určené obcou na predaj,
d) predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarniach tržníc, v
prevádzkarniach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch,
pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom v pojazdných predajniach, mimo takto
určených miest.
e) poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce.
2.
Priestupky podľa vyššie uvedeného prejednávajú orgány dozoru.
3.
Za priestupok sa uloží pokuta do výšky 8.000,-eur. V blokovom konaní možno uložiť
na priestupok podľa vyššie uvedeného pokutu do 4.000,-eur.
4.
Výnos pokút uložených SOI, orgánmi úradnej kontroly potravín je príjmom štátneho
rozpočtu, výnos pokút uložených obcou Dolné Saliby je príjmom obce.
5.
Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch (zákon
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
Článok 14
Súčinnosť
Ak sa zamestnancom orgánov dozoru pri výkone úloh, na ktoré sú oprávnení, kladie fyzický
odpor, alebo ak sa im sťažuje, alebo marí výkon dozoru podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o
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podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a
doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
alebo ak sa takýto odpor, alebo prekážky očakávajú, môžu zamestnanci orgánov dozoru
požiadať pri plnení týchto úloh o súčinnosť Policajný zbor.
Článok 15
Záverečné ustanovenia
1.
Na právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a súvisiace právne predpisy.
2.
Správca trhoviska - Obec Dolné Saliby nezodpovedá za škody spôsobené účastníkom
trhu živelnými udalosťami a za škody z právneho vzťahu účastníkov kúpy a škody spôsobené
tretími osobami.
3.
Pri každom úkone podľa Trhového poriadku sa zamestnanec správcu trhoviska
preukazuje služobným preukazom.
4.
Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie o Trhovom poriadku obce Dolné Saliby schválené dňa
29.11.2002.
5.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Saliby č. 3/2016 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Dolné Saliby a o trhovom
poriadku pre príležitostné trhy sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách
11.04.2016, svojim uznesením číslo 23/2016.
6.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Saliby č. 3/2016 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Dolné Saliby a o
trhovom poriadku pre príležitostné trhy bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa
24.03.2016 a zvesené dňa 11.04.2016.
7.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Saliby č. 3/2016 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Dolné Saliby a o trhovom
poriadku pre príležitostné trhy nadobúda účinnosť dňom 28.04.2016.
V Dolných Salibách, 24.03.2016

Ing. Ľudovít Kovács
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN č 3/2016

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových

miestach v obci Dolné Saliby a trhovom poriadku pre príležitostné trhy
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A/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH „Dolnosalibská jurta"
Článok 1
Miesto konania a označenie príležitostného trhu
Príležitostný trh sa koná na verejnom priestranstve pri katolíckom kostole v Dolných Salibách
a má názov „Dolnosalibská jurta – kultúrny festival a letná univerzita" s predajom výrobkov a
poskytovaním služieb.
Článok 2
Správa príležitostného trhu
Správu príležitostného trhu „Dolnosalibská jurta“ vykonáva obec Dolné Saliby so sídlom 925
02 Dolné Saliby 355.
Článok 3
Trhové dní, predajný a prevádzkový čas
1. Trhovými dňami sa stanovujú tri dni – posledný víkend pred školskými prázdninami
2. Prevádzkový čas je od 8.00 hod. do 05.00 hod.
3. Predajný čas je od 10.00 hod. do 05.00 hod.

1.

2.

3.

4.

5.

Článok 4
Podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov, alebo na
poskytovanie služieb podľa príslušných právnych predpisov, zaplatené nájomné za trhové
miesto a dodržiavanie povinnosti predávajúceho, ktoré je stanovené osobitným predpisom
s trhovým poriadkom.
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu vydáva Obec Dolné Saliby
prostredníctvom Obecného úradu v Dolných Salibách po splnení všetkých potrebných
podmienok žiadateľom.
Na trhu môžu predávať:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti po splnení potrebných podmienok,
c) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle
zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a výrobcovia po domácky vyrobených alebo
spracovaných drobných výrobkov z dreva, prútia, kovu, a podobne, ktorých výroba
nepodlieha živnostenskému konaniu,
d) predávať výrobky podľa odseku 2 písm. b) a d) môžu za rovnakých podmienok i
občania iných členských štátov Európskych únie.
Splnenie podmienok na povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste osobami uvedenými v ods. 2 tohto článku sa preukazuje
a) predložením kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je
žiadateľom osoba podľa ods. 2 písm. a); žiadateľ na žiadosť obce predloží na
nahliadnutie originál oprávnenia na podnikanie.
b) predložením čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky
pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, ak je žiadateľom
osoba podľa ods. 3 písm. b).
Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu je aj:
a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý
sa taký doklad vyžaduje,
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6.

7.

8.
9.

b) fotokópia strany označenej ako „ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU“ z knihy
elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie žiadateľa
s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
Na príležitostnom trhu s názvom „Dolnosalibská jurta“ možno predávať
• umelecké predmety, výrobky umeleckého charakteru, ručne vyrobené hračky, sklo,
porcelán, keramika,
• včelí med; musí byť uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky
nezávadného materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu
plnenia a doby použiteľnosti,
• cukrovinky; tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti
podmienok pre ich výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
• ovocné a zeleninové šťavy, lekváry, kompóty, výživové doplnky, víno; je možné
predávať v originálnom balení, ktoré musia vyhovovať hygienickým požiadavkám,
tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre ich
výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
• syry, syrové korbáčiky, oštiepky, parenice; je možné predávať na trhovisku v
originálnom balení. Tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti
podmienok pre ich výrobu vydané príslušnými orgánmi,
• mliečne výrobky; je povolený predaj len z chladiaceho zariadenia. Tieto potraviny
musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre ich výrobu na ich
predaj vydané príslušnými orgánmi.
• alkoholické nápoje; je možné predávať v originálnom balení, ktoré musia vyhovovať
hygienickým požiadavkám, tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o
spôsobilosti podmienok pre ich výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
• cukrárske a pekárenské výrobky, mäso a mäsové výrobky; musia vyhovovať
hygienickým požiadavkám, tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o
spôsobilosti podmienok pre ich výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
• knihy,
• kvetiny, ozdobné vence
• textilné a kožené výrobky, odevné výrobky, obuv, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar
• remeselnícke výrobky.
Na trhovom mieste možno poskytovať tieto služby:
a) reštauračné služby, rýchle občerstvenie,
b) zhotovenie umeleckých výrobkov (maľba portrétov, karikatúry, a pod.),
c) organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí.
Na príležitostnom trhu s názvom „Dolnosalibská jurta" je povolený ambulantný predaj.
Predávajúci subjekt a subjekt poskytujúci služby:
a) zodpovedá za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu predávaných potravín,
b) je povinný dodržiavať hygienické normy v zmysle osobitného predpisu a udržiavať
čistotu zariadení určených na predaj, resp. poskytovanie služieb,
c) je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárenských výrobkov,
d) je povinný baliť nebalené potraviny do vhodného a zdravotne nezávadného obalu,
e) je povinný označovať jednotlivé potraviny a potraviny určené na iný než pôvodný účelu
umiestniť oddelene ,
f) je povinný potraviny určené na osobitné výživné účely predávať len balené,
g) je povinný dokladom preukázať pôvod tovaru,
h) je povinný zabezpečiť pri predaji potravín výživové tvrdenie a výživovú hodnotu a
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umiestniť vývesku v blízkosti vystavenej potraviny, ak nie je na obale,
je povinný uchovávať potraviny pri deklarovanej teplote,
je povinný uvádzať na potravinách ich trvanlivosť,
je povinný dodržiavať trhový poriadok,
je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
je povinný vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
vykonanie kontroly správnosti váženia spotrebiteľom,
n) je povinný dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
podľa osobitných predpisov.
10. Predávajúcemu subjektu a subjektu poskytujúcemu služby sa zakazuje:
a) predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti,
b) predávať potraviny neznámeho pôvodu, klamlivo označené, zdraviu škodlivé,
nevhodné na ľudskú spotrebu alebo skazené,
c) spoločný predaj nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich
bezpečnosť a kvalitu potravín.
11. Predávajúci na trhu sa musí vedieť preukázať povolením obce a musí mať svoje zariadenie
označené menom, resp. obchodným názvom. Predaj malých množstiev prvotných
produktov musí pochádzať z vlastnej produkcie, chovu, farmy alebo činnosti prvovýrobcu,
a musí sa preukázať potvrdením o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správe.
12. Pri predaji z predajného vozidla má predajca povinnosť preukázať sa Rozhodnutím o
schválení takéhoto vozidla na predaj vystavené Úradom verejného zdravotníctva slovenskej
republiky, prípadne príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
13. Pri predaji potravinárskych výrobkov má predávajúci povinnosť zaregistrovať sa v zmysle
§ 6 ods. 1 zák. NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov na
miestne príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
14. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia musia mať pri predaji autorizovanú
inšpekčnú knihu.
15. Podmienky predaja:
a) predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa uskutoční v stánkoch, ktoré sú vo vlastníctve
obce alebo predávajúceho subjektu a z automobilov určených na predaj,
b) osvetlenie stánkov a zariadení a napojenie na rozvod elektrického prúdu zabezpečuje
správca príležitostného trhu, resp. organizátori podujatia,
c) predajné stánky možno umiestniť v priestore trhu len podľa pokynov správcu trhu, resp.
organizátorov
d) zásobovanie, dovoz a odvoz tovaru na trhové miesto je možné len v čase mimo
predajnej doby. Povolený vjazd na trhové miesto budú mať len účastníci trhu a
organizátori podujatia.
i)
j)
k)
l)
m)

Článok 5
Pravidlá prenajímania trhového miesta
1. Každý účastník príležitostného trhu má na základe predloženej prihlášky rezervované
(pridelené) trhové miesto, ktoré musí byť obsadené do 9.00 hod. Po tejto hodine môže byť
správcom trhu obsadené inou osobou.
2. Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho rezervovala a zaplatila.
Článok 6
Pravidla dodržiavania čistoty a hygieny
1. Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote,
vzniknutý odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení prevádzky
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zanechať trhové miesto čisté a upratané.
2. Odvoz odpadu a vyčistenie ostatného priestranstva zabezpečuje správca trhu.
Článok 7
Nájomné za trhové miesto
1. Sadzba nájomného je určené podľa VZN o miestnych daniach, o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Saliby v platnom znení
2. Vstupné sa nevyberá.
Článok 8
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) obec
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B/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH KONANÝ V KULTÚRNOM
DOME V DOLNÝCH SALIBÁCH A NA VEREJNOM PRIESTRANTVE PRI
KULTÚRNOM DOME
Článok 1
Miesto konania a označenie príležitostného trhu
Trhovým miestom - príležitostným trhom v obci Dolné Saliby je kultúrny dom a verejné
priestranstvo pri kultúrnom dome s predajom výrobkov a poskytovaním služieb.
Článok 2
Správa príležitostného trhu
Správu príležitostného trhu vykonáva Obec Dolné Saliby vykonáva obec Dolné Saliby so
sídlom 925 02 Dolné Saliby 355.
Článok 3
Trhové dní, predajný a prevádzkový čas
1. Príležitostný trh – predajné trhy v kultúrnom dome a na verejnom priestranstve pri
kultúrneho domu sa konajú podľa záujmu predávajúcich a prevádzkových možností.
2. Prevádzkový čas je od 07.00 hod. do 22.00 hod. a predajný čas je od 08.00 hod. do 21.00
hod..

1.

2.

3.

4.

Článok 4
Podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov, alebo na
poskytovanie služieb podľa príslušných právnych predpisov, zaplatené nájomné za trhové
miesto a dodržiavanie povinnosti predávajúceho, ktoré je stanovené osobitným predpisom
s trhovým poriadkom.
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu vydáva Obec Dolné Saliby
prostredníctvom Obecného úradu v Dolných Salibách po splnení všetkých potrebných
podmienok žiadateľom.
Na trhu môžu predávať:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti po splnení potrebných podmienok,
c) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle
zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a výrobcovia po domácky vyrobených alebo
spracovaných drobných výrobkov z dreva, prútia, kovu, a podobne, ktorých výroba
nepodlieha živnostenskému konaniu,
d) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou
e) predávať výrobky podľa odseku 2 písm. b) a d) môžu za rovnakých podmienok i
občania iných členských štátov Európskych únie.
Splnenie podmienok na povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste osobami uvedenými v ods. 2 tohto článku sa preukazuje
a) predložením kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je
žiadateľom osoba podľa ods. 2 písm. a); žiadateľ na žiadosť obce predloží na
nahliadnutie originál oprávnenia na podnikanie.
b) predložením čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky
pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, ak je žiadateľom
osoba podľa ods. 3 písm. b).
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5. Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu je aj:
a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý
sa taký doklad vyžaduje,
b) fotokópia strany označenej ako „ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU“ z knihy
elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie žiadateľa
s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
6. Na príležitostnom trhu možno predávať:
 umelecké predmety, výrobky umeleckého charakteru, hračky, sklo, porcelán,
keramika,
 včelí med; musí byť uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky
nezávadného materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu
plnenia a doby použiteľnosti,
 cukrovinky; tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti
podmienok pre ich výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
 ovocné a zeleninové šťavy, lekváry, kompóty, výživové doplnky, víno; je možné
predávať v originálnom balení, ktoré musia vyhovovať hygienickým požiadavkám,
tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre ich
výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
 syry, syrové korbáčiky, oštiepky, parenice; je možné predávať v originálnom balení.
Tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre ich
výrobu vydané príslušnými orgánmi,
 mliečne výrobky; je povolený predaj len z chladiaceho zariadenia. Tieto potraviny
musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre ich výrobu na ich
predaj vydané príslušnými orgánmi.
 alkoholické nápoje; je možné predávať v originálnom balení, ktoré musia vyhovovať
hygienickým požiadavkám, tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o
spôsobilosti podmienok pre ich výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
 cukrárske a pekárenské výrobky, mäso a mäsové výrobky; musia vyhovovať
hygienickým požiadavkám, tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o
spôsobilosti podmienok pre ich výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
 knihy, denná a periodická tlač, drobné umelecké predmety a drobné remeselné
výrobky, úžitkové predmety, záhradkárske potreby.
 textilné a kožené výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické
výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar
7. Na trhovom mieste možno poskytovať tieto služby:
a) reštauračné služby, rýchle občerstvenie,
b) zhotovenie umeleckých výrobkov (maľba portrétov, karikatúry, a pod.)
c) organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí.
8. Na príležitostnom trhu je povolený ambulantný predaj.
9. Predávajúci subjekt a subjekt poskytujúci služby:
a) zodpovedá za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu predávaných potravín,
b) je povinný dodržiavať hygienické normy v zmysle osobitného predpisu a udržiavať
čistotu zariadení určených na predaj, resp. poskytovanie služieb,
c) je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárenských výrobkov,
d) je povinný baliť nebalené potraviny do vhodného a zdravotne nezávadného obalu,
e) je povinný označovať jednotlivé potraviny a potraviny určené na iný než pôvodný účelu
umiestniť oddelene ,
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f) je povinný potraviny určené na osobitné výživné účely predávať len balené,
g) je povinný dokladom preukázať pôvod tovaru,
h) je povinný zabezpečiť pri predaji potravín výživové tvrdenie a výživovú hodnotu a
umiestniť vývesku v blízkosti vystavenej potraviny, ak nie je na obale,
i) je povinný uchovávať potraviny pri deklarovanej teplote,
j) je povinný uvádzať na potravinách ich trvanlivosť,
k) je povinný dodržiavať trhový poriadok,
l) je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
m) je povinný vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
vykonanie kontroly správnosti váženia spotrebiteľom,
n) je povinný dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
podľa osobitných predpisov.
10. Predávajúcemu subjektu a subjektu poskytujúcemu služby sa zakazuje:
a) predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti,
b) predávať potraviny neznámeho pôvodu, klamlivo označené, zdraviu škodlivé,
nevhodné na ľudskú spotrebu alebo skazené,
c) spoločný predaj nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich
bezpečnosť a kvalitu potravín.
11. Predávajúci na trhu sa musí vedieť preukázať povolením obce a musí mať svoje zariadenie
označené menom, resp. obchodným názvom. Predaj malých množstiev prvotných
produktov musí pochádzať z vlastnej produkcie, chovu, farmy alebo činnosti prvovýrobcu,
a musí sa preukázať potvrdením o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správe.
12. Pri predaji z predajného vozidla má predajca povinnosť preukázať sa Rozhodnutím o
schválení takéhoto vozidla na predaj vystavené Úradom verejného zdravotníctva slovenskej
republiky, prípadne príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
13. Pri predaji potravinárskych výrobkov má predávajúci povinnosť zaregistrovať sa v zmysle
§ 6 ods. 1 zák. NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov na
miestne príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
14. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia musia mať pri predaji autorizovanú
inšpekčnú knihu.
15. Podmienky predaja:
a) predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa uskutoční v stánkoch, ktoré sú vo vlastníctve
obce alebo predávajúceho subjektu a z automobilov určených na predaj,
b) osvetlenie stánkov a zariadení a napojenie na rozvod elektrického prúdu zabezpečuje
správca príležitostného trhu, resp. organizátori podujatia,
c) predajné stánky možno umiestniť v priestore trhu len podľa pokynov správcu trhu, resp.
organizátorov
d) zásobovanie, dovoz a odvoz tovaru na trhové miesto je možné len v čase mimo
predajnej doby. Povolený vjazd na trhové miesto budú mať len účastníci trhu a
organizátori podujatia.
Článok 5
Pravidlá prenajímania trhového miesta
1. Každý účastník príležitostného trhu na základe predloženej žiadosti Obce Dolné Saliby o
vydanie povolenia na predaj a predloženej prihlášky Obecnému úradu Dolné Saliby rezervácia
na pridelenie trhového miesta.
2. Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho rezervovala a zaplatila.
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Článok 6
Pravidla dodržiavania čistoty a hygieny
1. Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote,
vzniknutý odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení prevádzky
zanechať trhové miesto čisté a upratané.
2. Odvoz odpadu a vyčistenie ostatného priestranstva zabezpečuje správca trhu.
Článok 7
Nájomné za trhové miesto
1. Účastníci príležitostného trhu platia správcovi trhu poplatok v zmysle VZN o miestnych
daniach, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Dolné Saliby a v zmysle VZN o cenách služieb poskytovaných obcou Dolné Saliby
v platnom znení.
Článok 8
Orgány dozoru a sankcie
Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) obec
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C/ TRHOVÝ PORIADOK PRE TRHOVÉ MIESTO NA ULICI PUSZTA – ULICA
OBECNÉHO ÚRADU
Článok 1
Miesto konania a označenie trhového miesta
Trhovým miestom v obci Dolné Saliby je určená ulica Puszta – ulica Obecného úradu s
predajom výrobkov a poskytovaním služieb.
Článok 2
Správa príležitostného trhu
Správu príležitostného trhu vykonáva Obec Dolné Saliby vykonáva obec Dolné Saliby so
sídlom 925 02 Dolné Saliby 355.
Článok 3
Trhové dní, predajný a prevádzkový čas
1. Trhové dni sa stanovujú na pondelok až sobota.
2. Prevádzkový čas je od 06.00 hod. - 22.00 hod..
3. Predajný čas od 07.00 hod. do 21.00 hod..

1.

2.

3.

4.

5.

Článok 4
Podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov, alebo na
poskytovanie služieb podľa príslušných právnych predpisov, zaplatené nájomné za trhové
miesto a dodržiavanie povinnosti predávajúceho, ktoré je stanovené osobitným predpisom
s trhovým poriadkom.
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu vydáva Obec Dolné Saliby
prostredníctvom Obecného úradu v Dolných Salibách po splnení všetkých potrebných
podmienok žiadateľom.
Na trhu môžu predávať:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti po splnení potrebných podmienok,
c) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle
zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a výrobcovia po domácky vyrobených alebo
spracovaných drobných výrobkov z dreva, prútia, kovu, a podobne, ktorých výroba
nepodlieha živnostenskému konaniu,
d) predávať výrobky podľa odseku 2 písm. b) a d) môžu za rovnakých podmienok i
občania iných členských štátov Európskych únie.
Splnenie podmienok na povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste osobami uvedenými v ods. 2 tohto článku sa preukazuje
a) predložením kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je
žiadateľom osoba podľa ods. 2 písm. a); žiadateľ na žiadosť obce predloží na
nahliadnutie originál oprávnenia na podnikanie.
b) predložením čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky
pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, ak je žiadateľom
osoba podľa ods. 3 písm. b).
Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu je aj:
a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý
sa taký doklad vyžaduje,
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6.

7.

8.
9.

b) fotokópia strany označenej ako „ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU“ z knihy
elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie žiadateľa
s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
Na príležitostnom trhu možno predávať:
• umelecké predmety, výrobky umeleckého charakteru, hračky, sklo, porcelán,
keramika,
• včelí med; musí byť uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky
nezávadného materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu
plnenia a doby použiteľnosti,
• cukrovinky; tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti
podmienok pre ich výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
• ovocné a zeleninové šťavy, lekváry, kompóty, výživové doplnky, víno; je možné
predávať v originálnom balení, ktoré musia vyhovovať hygienickým požiadavkám,
tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre ich
výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
• syry, syrové korbáčiky, oštiepky, parenice; je možné predávať na trhovisku v
originálnom balení. Tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti
podmienok pre ich výrobu vydané príslušnými orgánmi,
• mliečne výrobky; je povolený predaj len z chladiaceho zariadenia. Tieto potraviny
musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre ich výrobu na ich
predaj vydané príslušnými orgánmi.
• alkoholické nápoje; je možné predávať v originálnom balení, ktoré musia vyhovovať
hygienickým požiadavkám, tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o
spôsobilosti podmienok pre ich výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
• cukrárske a pekárenské výrobky, mäso a mäsové výrobky; musia vyhovovať
hygienickým požiadavkám, tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o
spôsobilosti podmienok pre ich výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
• knihy,
• kvetiny, priesady, sadenice, semená, ovocné stromčeky, ozdobné vence,
• textilné a kožené výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické
výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar
Na trhovom mieste možno poskytovať tieto služby:
a) reštauračné služby, rýchle občerstvenie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) kľúčové služby,
e) oprava a čistenie obuvi,
f) zhotovenie umeleckých výrobkov (maľba portrétov, karikatúry, a pod.).
Na príležitostnom trhu je povolený ambulantný predaj.
Predávajúci subjekt a subjekt poskytujúci služby:
a) zodpovedá za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu predávaných potravín,
b) je povinný dodržiavať hygienické normy v zmysle osobitného predpisu a udržiavať
čistotu zariadení určených na predaj, resp. poskytovanie služieb,
c) je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárenských výrobkov,
d) je povinný baliť nebalené potraviny do vhodného a zdravotne nezávadného obalu,
e) je povinný označovať jednotlivé potraviny a potraviny určené na iný než pôvodný účelu
umiestniť oddelene ,
f) je povinný potraviny určené na osobitné výživné účely predávať len balené,
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g) je povinný dokladom preukázať pôvod tovaru,
h) je povinný zabezpečiť pri predaji potravín výživové tvrdenie a výživovú hodnotu a
umiestniť vývesku v blízkosti vystavenej potraviny, ak nie je na obale,
i) je povinný uchovávať potraviny pri deklarovanej teplote,
j) je povinný uvádzať na potravinách ich trvanlivosť,
k) je povinný dodržiavať trhový poriadok,
l) je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
m) je povinný vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
vykonanie kontroly správnosti váženia spotrebiteľom,
n) je povinný dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
podľa osobitných predpisov.
10. Predávajúcemu subjektu a subjektu poskytujúcemu služby sa zakazuje:
a) predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti,
b) predávať potraviny neznámeho pôvodu, klamlivo označené, zdraviu škodlivé,
nevhodné na ľudskú spotrebu alebo skazené,
c) spoločný predaj nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich
bezpečnosť a kvalitu potravín.
11. Predávajúci na trhu sa musí vedieť preukázať povolením obce a musí mať svoje zariadenie
označené menom, resp. obchodným názvom. Predaj malých množstiev prvotných
produktov musí pochádzať z vlastnej produkcie, chovu, farmy alebo činnosti prvovýrobcu,
a musí sa preukázať potvrdením o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správe.
12. Pri predaji z predajného vozidla má predajca povinnosť preukázať sa Rozhodnutím o
schválení takéhoto vozidla na predaj vystavené Úradom verejného zdravotníctva slovenskej
republiky, prípadne príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
13. Pri predaji potravinárskych výrobkov má predávajúci povinnosť zaregistrovať sa v zmysle
§ 6 ods. 1 zák. NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov na
miestne príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
14. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia musia mať pri predaji autorizovanú
inšpekčnú knihu.
15. Podmienky predaja:
a) predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa uskutoční v stánkoch, ktoré sú vo vlastníctve
obce alebo predávajúceho subjektu a z automobilov určených na predaj,
b) osvetlenie stánkov a zariadení a napojenie na rozvod elektrického prúdu zabezpečuje
správca príležitostného trhu, resp. organizátori podujatia,
c) predajné stánky možno umiestniť v priestore trhu len podľa pokynov správcu trhu, resp.
organizátorov
d) zásobovanie, dovoz a odvoz tovaru na trhové miesto je možné len v čase mimo
predajnej doby. Povolený vjazd na trhové miesto budú mať len účastníci trhu a
organizátori podujatia.
Článok 5
Pravidlá prenajímania trhového miesta
1. Každý účastník príležitostného trhu na základe predloženej žiadosti Obce Dolné Saliby o
vydanie povolenia na predaj a na pridelenie trhového miesta.
2. Trhové miesto môže využívať len osoba, ktorá je oprávnená predávať výrobky alebo
poskytovať služby na základe vydaného povolenia na užívanie predajného zariadenia, a
doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu.
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Článok 6
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
1. Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote,
vzniknutý odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení prevádzky
zanechať trhové miesto čisté a upratané.
2. Odvoz odpadu a vyčistenie ostatného priestranstva zabezpečuje správca trhu.
Článok 7
Nájomné za trhové miesto
1. Účastníci príležitostného trhu platia správcovi trhu poplatok v zmysle VZN o miestnych
daniach, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Dolné Saliby v platnom znení.
Článok 8
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) obec
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D/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH KONANÝ V ČASTI BUDOVY NA
FUTBALOVOM IHRISKU A NA VEREJNOM PRIESTRANTVE FUTBALOVÉHO
IHRISKA
Článok 1
Miesto konania a označenie príležitostného trhu
Trhovým miestom - príležitostným trhom v obci Dolné Saliby je časť budovy na futbalovom
ihrisku a verejné priestranstvo na futbalovom ihrisku s ambulantným predajom, predajom
výrobkov a poskytovaním služieb.
Článok 2
Správa príležitostného trhu
Správu príležitostného trhu vykonáva Obec Dolné Saliby vykonáva obec Dolné Saliby so
sídlom 925 02 Dolné Saliby 355.
Článok 3
Trhové dní, predajný a prevádzkový čas
1. Príležitostný trh sa konajú podľa záujmu predávajúcich a prevádzkových možností.
2. Prevádzkový čas je od 07.00 hod. do 22.00 hod. a predajný čas je od 08.00 hod. do 21.00
hod..

1.

2.

3.

4.

5.

Článok 4
Podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov, alebo na
poskytovanie služieb podľa príslušných právnych predpisov, zaplatené nájomné za trhové
miesto a dodržiavanie povinnosti predávajúceho, ktoré je stanovené osobitným predpisom
s trhovým poriadkom.
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu vydáva Obec Dolné Saliby
prostredníctvom Obecného úradu v Dolných Salibách po splnení všetkých potrebných
podmienok žiadateľom.
Na trhu môžu predávať:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti po splnení potrebných podmienok,
c) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle
zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a výrobcovia po domácky vyrobených alebo
spracovaných drobných výrobkov z dreva, prútia, kovu, a podobne, ktorých výroba
nepodlieha živnostenskému konaniu,
d) predávať výrobky podľa odseku 2 písm. b) a d) môžu za rovnakých podmienok i
občania iných členských štátov Európskych únie.
Splnenie podmienok na povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste osobami uvedenými v ods. 2 tohto článku sa preukazuje
a) predložením kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je
žiadateľom osoba podľa ods. 2 písm. a); žiadateľ na žiadosť obce predloží na
nahliadnutie originál oprávnenia na podnikanie.
b) predložením čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky
pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, ak je žiadateľom
osoba podľa ods. 3 písm. b).
Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu je aj:
a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
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6.

7.

8.
9.

podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý
sa taký doklad vyžaduje,
b) fotokópia strany označenej ako „ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU“ z knihy
elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie žiadateľa
s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
Na príležitostnom trhu možno predávať:
 umelecké predmety, výrobky umeleckého charakteru, hračky, sklo, porcelán,
keramika,
 včelí med; musí byť uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky
nezávadného materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu
plnenia a doby použiteľnosti,
 cukrovinky; tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti
podmienok pre ich výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
 ovocné a zeleninové šťavy, lekváry, kompóty, výživové doplnky, víno; je možné
predávať v originálnom balení, ktoré musia vyhovovať hygienickým požiadavkám,
tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre ich
výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
 syry, syrové korbáčiky, oštiepky, parenice; je možné predávať na trhovisku v
originálnom balení. Tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti
podmienok pre ich výrobu vydané príslušnými orgánmi,
 mliečne výrobky; je povolený predaj len z chladiaceho zariadenia. Tieto potraviny
musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre ich výrobu na ich
predaj vydané príslušnými orgánmi.
 alkoholické nápoje; je možné predávať v originálnom balení, ktoré musia vyhovovať
hygienickým požiadavkám, tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o
spôsobilosti podmienok pre ich výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
 cukrárske a pekárenské výrobky, mäso a mäsové výrobky; musia vyhovovať
hygienickým požiadavkám, tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o
spôsobilosti podmienok pre ich výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
 kvetiny, ozdobné vence,
 textilné a kožené výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, drobný tovar,
papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar.
Na trhovom mieste možno poskytovať tieto služby:
a) reštauračné služby, rýchle občerstvenie,
b) zhotovenie umeleckých výrobkov (maľba portrétov, karikatúry, a pod.),
c) organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí.
Na príležitostnom trhu je povolený ambulantný predaj.
Predávajúci subjekt a subjekt poskytujúci služby:
a) zodpovedá za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu predávaných potravín,
b) je povinný dodržiavať hygienické normy v zmysle osobitného predpisu a udržiavať
čistotu zariadení určených na predaj, resp. poskytovanie služieb,
c) je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárenských výrobkov,
d) je povinný baliť nebalené potraviny do vhodného a zdravotne nezávadného obalu,
e) je povinný označovať jednotlivé potraviny a potraviny určené na iný než pôvodný účelu
umiestniť oddelene ,
f) je povinný potraviny určené na osobitné výživné účely predávať len balené,
g) je povinný dokladom preukázať pôvod tovaru,
h) je povinný zabezpečiť pri predaji potravín výživové tvrdenie a výživovú hodnotu a
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umiestniť vývesku v blízkosti vystavenej potraviny, ak nie je na obale,
je povinný uchovávať potraviny pri deklarovanej teplote,
je povinný uvádzať na potravinách ich trvanlivosť,
je povinný dodržiavať trhový poriadok,
je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
je povinný vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
vykonanie kontroly správnosti váženia spotrebiteľom,
n) je povinný dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
podľa osobitných predpisov.
10. Predávajúcemu subjektu a subjektu poskytujúcemu služby sa zakazuje:
a) predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti,
b) predávať potraviny neznámeho pôvodu, klamlivo označené, zdraviu škodlivé,
nevhodné na ľudskú spotrebu alebo skazené,
c) spoločný predaj nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich
bezpečnosť a kvalitu potravín.
11. Predávajúci na trhu sa musí vedieť preukázať povolením obce a musí mať svoje zariadenie
označené menom, resp. obchodným názvom. Predaj malých množstiev prvotných
produktov musí pochádzať z vlastnej produkcie, chovu, farmy alebo činnosti prvovýrobcu,
a musí sa preukázať potvrdením o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správe.
12. Pri predaji z predajného vozidla má predajca povinnosť preukázať sa Rozhodnutím o
schválení takéhoto vozidla na predaj vystavené Úradom verejného zdravotníctva slovenskej
republiky, prípadne príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
13. Pri predaji potravinárskych výrobkov má predávajúci povinnosť zaregistrovať sa v zmysle
§ 6 ods. 1 zák. NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov na
miestne príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
14. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia musia mať pri predaji autorizovanú
inšpekčnú knihu.
15. Podmienky predaja:
a) predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa uskutoční v stánkoch, ktoré sú vo vlastníctve
obce alebo predávajúceho subjektu a z automobilov určených na predaj,
b) osvetlenie stánkov a zariadení a napojenie na rozvod elektrického prúdu zabezpečuje
správca príležitostného trhu, resp. organizátori podujatia,
c) predajné stánky možno umiestniť v priestore trhu len podľa pokynov správcu trhu, resp.
organizátorov
d) zásobovanie, dovoz a odvoz tovaru na trhové miesto je možné len v čase mimo
predajnej doby. Povolený vjazd na trhové miesto budú mať len účastníci trhu a
organizátori podujatia.
i)
j)
k)
l)
m)

Článok 5
Pravidlá prenajímania trhového miesta
1. Každý účastník príležitostného trhu na základe predloženej žiadosti Obce Dolné Saliby o
vydanie povolenia na predaj a predloženej prihlášky Obecnému úradu Dolné Saliby
rezervácia na pridelenie trhového miesta.
2. Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho rezervovala a zaplatila.
Článok 6
Pravidla dodržiavania čistoty a hygieny
1. Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote,
vzniknutý odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení prevádzky
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zanechať trhové miesto čisté a upratané.
2. Odvoz odpadu a vyčistenie ostatného priestranstva zabezpečuje správca trhu.
Článok 7
Nájomné za trhové miesto
1. Účastníci príležitostného trhu platia správcovi trhu poplatok v zmysle VZN o
miestnych daniach, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Dolné Saliby v platnom znení.
Článok 8
Orgány dozoru a sankcie
Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) obec
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E/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH KONANÝ NA VEREJNOM
PRIESTRANTVE V PARKU PRI AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKE
Článok 1
Miesto konania a označenie príležitostného trhu
Trhovým miestom - príležitostným trhom v obci Dolné Saliby je verejné priestranstvo pri
autobusovej zastávke s predajom výrobkov a poskytovaním služieb.
Článok 2
Správa príležitostného trhu
Správu príležitostného trhu vykonáva Obec Dolné Saliby vykonáva obec Dolné Saliby so
sídlom 925 02 Dolné Saliby 355.
Článok 3
Trhové dní, predajný a prevádzkový čas
1. Príležitostný trh - predajné trhy na verejnom priestranstve v parku pri autobusovej zastávke
sa konajú počas hodov, veľkonočných a vianočných sviatkov a dni obce.
2. Prevádzkový čas je od 07.00 hod. do 22.00 hod. a predajný čas je od 8:00 hod. do 21.00
hod..

1.

2.

3.

4.

5.

Článok 4
Podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov, alebo na
poskytovanie služieb podľa príslušných právnych predpisov, zaplatené nájomné za trhové
miesto a dodržiavanie povinnosti predávajúceho, ktoré je stanovené osobitným predpisom
s trhovým poriadkom.
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu vydáva Obec Dolné Saliby
prostredníctvom Obecného úradu v Dolných Salibách po splnení všetkých potrebných
podmienok žiadateľom.
Na trhu môžu predávať:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti po splnení potrebných podmienok,
c) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle
zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a výrobcovia po domácky vyrobených alebo
spracovaných drobných výrobkov z dreva, prútia, kovu, a podobne, ktorých výroba
nepodlieha živnostenskému konaniu,
d) predávať výrobky podľa odseku 2 písm. b) a d) môžu za rovnakých podmienok i
občania iných členských štátov Európskych únie.
Splnenie podmienok na povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste osobami uvedenými v ods. 2 tohto článku sa preukazuje
a) predložením kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je
žiadateľom osoba podľa ods. 2 písm. a); žiadateľ na žiadosť obce predloží na
nahliadnutie originál oprávnenia na podnikanie.
b) predložením čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky
pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, ak je žiadateľom
osoba podľa ods. 3 písm. b).
Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhu je aj:
a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý
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sa taký doklad vyžaduje,
b) fotokópia strany označenej ako „ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU“ z knihy
elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie žiadateľa
s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
Na príležitostnom trhu možno predávať:
 umelecké predmety, výrobky umeleckého charakteru, hračky, sklo, porcelán,
keramika,
 včelí med; musí byť uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky
nezávadného materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu
plnenia a doby použiteľnosti,
 cukrovinky; tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti
podmienok pre ich výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
 ovocné a zeleninové šťavy, lekváry, kompóty, výživové doplnky, víno; je možné
predávať v originálnom balení, ktoré musia vyhovovať hygienickým požiadavkám,
tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre ich
výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
 syry, syrové korbáčiky, oštiepky, parenice; je možné predávať na trhovisku v
originálnom balení. Tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti
podmienok pre ich výrobu vydané príslušnými orgánmi,
 mliečne výrobky; je povolený predaj len z chladiaceho zariadenia. Tieto potraviny
musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre ich výrobu na ich
predaj vydané príslušnými orgánmi.
 alkoholické nápoje; je možné predávať v originálnom balení, ktoré musia vyhovovať
hygienickým požiadavkám, tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o
spôsobilosti podmienok pre ich výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
 cukrárske a pekárenské výrobky, mäso a mäsové výrobky; musia vyhovovať
hygienickým požiadavkám, tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o
spôsobilosti podmienok pre ich výrobu a ich predaj vydané príslušnými orgánmi,
 knihy,
 kvetiny, ozdobné vence,
 textilné a kožené výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické
výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar
Na trhovom mieste možno poskytovať tieto služby:
a) reštauračné služby, rýchle občerstvenie,
b) zhotovenie umeleckých výrobkov (maľba portrétov, karikatúry, a pod.),
c) preventívne očkovanie domácich zvierat,
d) organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí.
Na príležitostnom trhu je povolený ambulantný predaj.
Predávajúci subjekt a subjekt poskytujúci služby:
a) zodpovedá za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu predávaných potravín,
b) je povinný dodržiavať hygienické normy v zmysle osobitného predpisu a udržiavať
čistotu zariadení určených na predaj, resp. poskytovanie služieb,
c) je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárenských výrobkov,
d) je povinný baliť nebalené potraviny do vhodného a zdravotne nezávadného obalu,
e) je povinný označovať jednotlivé potraviny a potraviny určené na iný než pôvodný účelu
umiestniť oddelene ,
f) je povinný potraviny určené na osobitné výživné účely predávať len balené,
g) je povinný dokladom preukázať pôvod tovaru,
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h) je povinný zabezpečiť pri predaji potravín výživové tvrdenie a výživovú hodnotu a
umiestniť vývesku v blízkosti vystavenej potraviny, ak nie je na obale,
i) je povinný uchovávať potraviny pri deklarovanej teplote,
j) je povinný uvádzať na potravinách ich trvanlivosť,
k) je povinný dodržiavať trhový poriadok,
l) je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
m) je povinný vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
vykonanie kontroly správnosti váženia spotrebiteľom,
n) je povinný dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
podľa osobitných predpisov.
10. Predávajúcemu subjektu a subjektu poskytujúcemu služby sa zakazuje:
a) predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti,
b) predávať potraviny neznámeho pôvodu, klamlivo označené, zdraviu škodlivé,
nevhodné na ľudskú spotrebu alebo skazené,
c) spoločný predaj nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich
bezpečnosť a kvalitu potravín.
11. Predávajúci na trhu sa musí vedieť preukázať povolením obce a musí mať svoje zariadenie
označené menom, resp. obchodným názvom. Predaj malých množstiev prvotných
produktov musí pochádzať z vlastnej produkcie, chovu, farmy alebo činnosti prvovýrobcu,
a musí sa preukázať potvrdením o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správe.
12. Pri predaji z predajného vozidla má predajca povinnosť preukázať sa Rozhodnutím o
schválení takéhoto vozidla na predaj vystavené Úradom verejného zdravotníctva slovenskej
republiky, prípadne príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
13. Pri predaji potravinárskych výrobkov má predávajúci povinnosť zaregistrovať sa v zmysle
§ 6 ods. 1 zák. NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov na
miestne príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
14. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia musia mať pri predaji autorizovanú
inšpekčnú knihu.
15. Podmienky predaja:
a) predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa uskutoční v stánkoch, ktoré sú vo vlastníctve
obce alebo predávajúceho subjektu a z automobilov určených na predaj,
b) osvetlenie stánkov a zariadení a napojenie na rozvod elektrického prúdu zabezpečuje
správca príležitostného trhu, resp. organizátori podujatia,
c) predajné stánky možno umiestniť v priestore trhu len podľa pokynov správcu trhu, resp.
organizátorov
d) zásobovanie, dovoz a odvoz tovaru na trhové miesto je možné len v čase mimo
predajnej doby. Povolený vjazd na trhové miesto budú mať len účastníci trhu a
organizátori podujatia.
Článok 5
Pravidlá prenajímania trhového miesta
1. Každý účastník príležitostného trhu na základe predloženej žiadosti Obce Dolné Saliby o
vydanie povolenia na predaj a predloženej prihlášky Obecnému úradu Dolné Saliby
rezervácia na pridelenie trhového miesta.
2. Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho rezervovala a zaplatila.
Článok 6
Pravidla dodržiavania čistoty a hygieny
1. Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote,
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vzniknutý odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení prevádzky
zanechať trhové miesto čisté a upratané.
2. Odvoz odpadu a vyčistenie ostatného priestranstva zabezpečuje správca trhu.
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