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S t a r o s t a o b c e.
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TRHOVÝ PORIADOK OBCE PLÁŠŤOVCE
ako
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce P l á š ť o v c e
číslo 2/1998
ktorý upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových
miestach, ktorých správcom je obec P l á š ť o v c e.

predkladá:
Zoltán T a s s y
starosta obce
Plášťovce,15. 7.1998

TRHOVÝPORIADOK
OBCE P L Á Š Ť O V C E
-------------------------------Obec Plášťovce v zmysle §§ 6 a 11 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov,zmien a dodatkov s použitím zákona NR SR č.247/1993 Z.z.
o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov zmien a dodatkov a zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
vydáva
tento TRHOVÝ PORIADOK OBCE PLÁŠŤOVCE, ako všeobecne záväzné nariadenie
obce Plášťovce platný pre trhové miesta, ktorých správcom je obec P l á š ť o v c e.
Správa sa vykonáva prostredníctvom správcu.
§1
Určenie priestranstva trhoviska,príležitostného trhu a ambulantného trhu sa určuje :
l/ Priestranstvo pred Domom kultúry,vestibul DK, priestranstvo okolo pomníka
padlých.
2/ Priestranstvo na mieste pre bývalou pálenicou.
3/ Priestranstvo pri obchode potraviny M A T E U S.
§2
Oprávnenie na predaj
Na trhových miestach ( trhovisko,príležitostný trh a ambulantný predaj) :
1/ môžu predávať :
a/ právnické a fyzické osoby,oprávnené na podnikanie podľa zákona č.455/1991 Zb. o
živnostnenskom podnikaní v znení neskorších zmien a dodatkov,
b/ samostatne hospodáriaci roľníci na základe Osvedčenia vyplývajúceho z § 12 až 12 c
zákona č.310/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
c/ drobnochovatelia a pestovatelia poľnohospodárskych prebytkov na jednorázové
povolenie k predaju prebytkov, vydaného OcÚ
d/ autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle
zákona č.35/1965 o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach v znení neskorších
zmien a dodatkov
2/ nesmú predávať :
a/ osoby mladšie ako 18 rokov
b/ zahraničné osoby bez oprávnenia na podnikanie
§3
Druhy predávaného tovaru a poskytovanie služieb

A/ Povolený sortiment predaja na trhových miestach
a/ ovocie ,zelenina, orechy,jedlé strukoviny, mak, zemiaky, zeleninová a kvetinová
sadba,priesady,lesné plody, kvasená kapusta,
b/ živočíšne produkty, ako sú slepačie vajcia,včelie produkty ako je med,zdravotne
nezávadný,označený etiketou,zmyslovo a chuťovou bezchybný,
c/ huby na základe "Osvedčenia o základných znalostiach húb" vydané príslušnou
skúšobnou komisiou pri ŠZÚ,huby musia byť rozkrojené,
d/ liečivé rastliny na základe osvedčenia o znalosti liečivých rastlín,
e/ kvety,
f/ ostatné nepotravinárske výrobky , najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce
potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektrotechniky, drobný tovar,
papierenské výrobky, športové potreby a hračky , tieto výrobky sa môžu predávať len v
stánkoch s trvalým stanovišťom a na príležitostných trhoch, pri dodržaní ustanovení
zákona 455/1991 Zb.,
B/ Povolené druhy poskytovaných služieb :
a/ brúsenie nožov a nožníc a nástrojov,
b/ oprava daždnikov,
c/ oprava obovi,výroba klúčov,čistenie peria,
C/ Zakázaný predaj výrobkov na trhových miestach
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 psychotronické látky,
g/ lieky,
h/ automobily,motocykle,ich súčiastky a príslušenstvo,
i/ živé zvieratá,s výnimkou trhových konzumných rýb,
j/ surové mlieko všetkých druhov,
k/ mäso jatočných zvierat,hydiny a drobných zvierat,zveriny,
l/ potraviny neznámeho a podozrivého pôvodu.
§4
Trhové dni
- pondelok až piatok od 8.oo do 18.oo hod.
- sobota od 8.oo do 12.oo hod.
- nedeľa príležitostne
Sezónne, príležitostné a iné trhy sa povoľujú aj mimo stanovený termín a prevádzkový
čas a povolenie podpisuje starosta obce

Príležitostný trh :
- utorok,streda,piatok od 8.oo do 18.oo hod. do 30.9.1998
- utorok a piatok od 8.oo do 16.oo hod. od 1.10.1998
Predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných
výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou obec Plášťovce môže v
priebehu jarných , letných a jesenných mesiacou organizovať trhové dni na stoloch
predávajúcich občanov.
§5
Podmienky predaja
1/ Podmienkou predaja je prenájom prideleného miesta na príležitostnom trhu.
Poplatok za trvalé stanovište,alebo miesto na postavenie prenosného predajného
zariadenia schvaľuje starosta obce.
2/ Právnické a fyzické osoby predávajúce potravinárske a poľnohospodárske výrobky
musia dodržiavať hygienické a ostatné osobné predpisy a zodpovedajú za zdravotnú
nezávadnosť predávaného tovaru.
3/ Predávaný tovar musí zodpovedať príslušným normám a musia byť zdravotne
nezávadné. Musia byť uložené na stole, alebo rozložené v bedniach a musia byť čisté.
Zemiaky na zimné uskladnenie musia mať certifikát o obsahu dusičňanov
nepresahujúci povolený limit.
4/ Predaj tovaru z automobilu sa z a k a z u j e.
5/ Predávajúci sú povinní zaplatiť príslušný denný trhový poplatok, ktorý je spolu s
trhovým poriadkom umiestnený na viditeľnom mieste. Poplatok sa platí dopredu na
OcÚ.
§6
Práva správcu trhoviska a príležitostného trhu a ambulantného predaja
Správcovi trhoviska kontrolovaný predloží :
- oprávnenie na podnikanie,ŽL,
- doklad o nadobudnutí tovaru
- používanie prenosnej elektronickej pokladnice
- udržiavanie poriadku počas predaja a po ukončení predaja
- tovar musí byť označený s cenovou ponukou a etiketou o pôvode ,
- poskytované služby označí s udaním ceny za služby,
- vyvesí tabuľku s menom,názvom fyrmi s adresou
- viedenie autorizovanej inšpekčnej knihy,
- zdravotný preukaz,doklad o znalosti húb pri ich predaji,
- povolenie na prenájom trhového miesta a doklad o zaplatení poplatku za trhové
miesto,povolenie na užívanie predajného zariadenia,
§7
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach a ambulantnom predaji

- označiť svoje predajné zariadenie obchodným menom a sídlom, resp. miestom
podnikania, menom a priezviskom osoby zodpovednej za obchodnú činnosť a
prevádzkovú dobu,
- dodržiavať trhový poriadok trhoviska ,príležitostného a ambulantného trhu,
- používať prenosnú registračnú elektronickú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
- udržiavať miesto predaja a poskytovaných služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upravené,
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
- viesť autorizovanú inšpekčnú knihu
§8
Povinnosti správcu
- zabezpečenie odpadových nádob na dočasné ukladanie odpadu a ich pravidelné
vyprázdňovanie,
- vyvesenie trhového poriadku na viditeľnom mieste
- zabezpečiť čistotu priestranstva,
- zabezpečiť kontrolu predaja
- spolupracovať s orgánmi vykonávajúcimi kontrolnú činnosť a inšpekčnú činnosť,
viesť evidenciu v inšpekčnej knihy
§9
Kontrolná činnosť,sankcie
Kontrolou dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení poslanci Ob zastupiteľstva,
členovia komisie obchodu CR a podnikania, príslušníci obecnej polície, a príslušná
pracovníčka OcÚ Plášťovce.
Za porušenie povinností stanovených v tomto trhovom poriadku môže správca trhu ,
príležitostného a ambulantného trhu vykonať :
- pozastavenie predaja tovaru,ak sa porušovanie opakuje môže ďalší predaj zakázať,
- uložiť blokovú pokutu do výšky 500.- Sk
- dať návrh na Okresný úrad Levice na priestupkové konanie
Obec Plášťovce môže uložiť pokutu :
Od 5 000.- Sk do 500 000.- Sk fyzickej a právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a
poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia,alebo ktorá predáva na trhovom
mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú Obcou Plášťovce
určené na predaj a ktoré sa môžu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom a na
príležitostných trhoch.
Pokutu nožno uložiť do jedneho roka odo dňa, keď bolo zistenie porušenie povinnosti,
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
§ 10
Záverečné ustanovenie

Toto cšeobecne záväzné nariadenie obce Plášťovce bolo Obecným zastupiteľstvom
schválené na mimoriadnom zasadnutí dňa 31.07.1998.
V Plášťovciach,dňa 17. 7.1998
Zoltán Tassy
starosta obce :
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/98
bolo vyvesené dňa :1.augusta 1998
a je účinné dňom :16.augusta 1998
Zoltán Tassy
starosta obce :

Z m e n a č.1 k VZN č.2/1998 - ktorý upravuje podmienky
predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach

TRHOVÝ PORIADOK
OBCE PLÁŠŤOVCE

Obec Plášťovce v zmysle § 6 a 11 zák.SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zmien a dodatkov s použitím zákona NR SR č.247/1993 Z.z. o
vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov zmien a dodatkov a zákona NR SR č.178/1998 Z.z.a v znení zák.č.115/2000 v
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
§4
TRHOVÉ DNI
Pondelok, streda, piatok od 8,00 hod. do 18,00 hod.
Sezónne, príležitostné a iné trhy sa povoľujú aj mimo stanovených termín a
prevádzkových čas a povolenie podpisuje starostka obce.
Predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných
výrobkov v primeranom množstve občanmi a medzi sebou obec Plášťovce môže v
priebehu jarných, letných a jesenných mesiacov organizovať trhové dni na stoloch
predávajúcich občanov.
Na tejto zmene sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo dňa 29.6.2001.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14.7.2001
V Plášťovciach dňa 29.6.2001
Juliana Czaniková
starostka obce

