Obecné zastupiteľstvo v Mníšku nad Hnilcom podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g/ a § 4 ods. 3 písm. i/ zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 68 Ústavy SR a v zmysle
zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v
platnom znení, vydáva pre územie obce Mníšek nad Hnilcom

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2015
O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto nariadenie podrobne upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území Mníšek nad Hnilcom.
2. Všeobecné záväzné nariadenie špecifikuje oprávnenia a povinnosti fyzických a právnických
osôb pri predaji a poskytovaní služieb na trhových miestach, ako i oprávnenia orgánov
dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.

§2
Základné pojmy
1. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a. Trhovým miestom – trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom , verejné priestranstvo určené
na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj:
aa) Trhoviskom – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
ab) Príležitostným trhom – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj – jarmoky, sezónne a výročné trhy, a sústredený predaj
vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov
v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.
ac)Ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na
verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. Za stánok s dočasným stanovišťom a za
prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa
vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu (stavebný zákon).
b) Stánok s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou,
ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený predávajúcim alebo
prenajatý predávajúcemu.
2. Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový
priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo
príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na výstave alebo ak ide o predajnú
akciu.

3. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj
tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí
k prevádzkarni.
4. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným ,
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.

§3
Zriadenie trhových miest a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
1. Trhové miesto zriaďuje obec. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na
zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva obec. Na zriadenie trhového miesta na inom ako
verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke
právo , je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na území obce Mníšek nad Hnilcom vydáva na základe
žiadosti obec Mníšek nad Hnilcom, Obecný úrad.

Žiadosť o zriadenie trhového miesta musí okrem údajov o žiadateľovi obsahovať:
a/ druh trhového miesta, určenie priestoru (adresa, rozsah, veľkosť),
b/ druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
c/ časové obdobie, na ktoré sa trhové miesto zriaďuje,
d/ trhové dni, predajný a prevádzkový čas,
e/ spôsob čistenia trhového miesta a likvidácia TDO, zabezpečenie bezpečnosti
predávajúcich a kupujúcich.
3. Pri povoľovaní trhového miesta Obec Mníšek nad Hnilcom prihliada na ochranu verejného poriadku,
verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb, účelnosť
výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom záujme. Obec vydá povolenie na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe ktorá preukáže splnenie podmienok podľa § 5 toho
VZN.

4. Obec Mníšek nad Hnilcom povoľuje zriadenie nasledovných trhových miest , ktoré sú vo
vlastníctve obce:
ambulantný predaj – na verejnom priestranstve, ktorým je parkovisko nad kostolom RKC.
§4
Správa trhových miest
1. Správu príležitostných trhov a ambulantného predaja podľa § 3 odsek 4 , ktoré sú vo
vlastníctve obce Mníšek nad Hnilcom, vykonáva obec Mníšek nad
2. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2 odsek 2/, za správcu
trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.
§5
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
1. 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 plody,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou.
d) Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania
iných členských štátov Európskej únie.
2. Splnenie podmienok podľa odseku 1 sa preukazuje predložením::
a)
kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom osoba
podľa odseku 1 písm. a); žiadateľ na žiadosť mesta predloží originál oprávnenia na
podnikanie na nahliadnutie,
b)
čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je
žiadateľom osoba podľa odseku 1 písm. b),
čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho
c)
vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa
odseku 1 písm. c).
3. Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 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.
4. Žiadateľ, ak je osoba podľa odseku 1 písm. b), 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.
5. Obec je povinná dokumenty predložené podľa odseku 3 písm. b) uchovávať päť rokov od konca
kalendárneho roka, v ktorom boli predložené. O vydaní povolenia na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste obec telefonicky alebo elektronicky bezodkladne
informuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na telefónnom čísle alebo elektronickej
adrese, ktoré Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle.
6. Obec Mníšek nad Hnilcom vopred nahlási predaj potravín živočíšneho aj rastlinného pôvodu na
trhových miestach v obci Mníšek nad Hnilcom – priamy dovoz z krajín EÚ bez medziskladu elektronicky prostredníctvom internetovej stránky Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR
(www.svssr.sk)
7. Obec Mníšek nad Hnilcom môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste, ak predávajúci opakovane hrubo porušuje povinnosti podľa tohto zákona alebo
osobitných predpisov.

§6
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na trhových miestach v obci Mníšek nad Hnilcom je povolený predaj nasledovných druhov
tovaru:
a) Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby
a hračky sa môžu predávať len pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom
a v pojazdných predajniach. Športové potreby sa môžu predávať iba
v prevádzkárňach tržníc, v prevádzkárňach trhovísk a v pojazdných predajniach.
Obmedzenia podľa odseku a) sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené
s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
b) ovocie a zelenina,
c) šušky a čačinu na základe povolenia potvrdenia o ich odbere v lesnom závode alebo
od majiteľa lesného porastu,
d) lesné plody (napr. maliny, čučoriedky, černice a pod.),
e) čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované
v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov;
2. Na trhových miestach v obci Mníšek nad Hnilcom možno poskytovať tieto služby: pohostinské
a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
oprava dáždikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby, činnosť lunaparkov a zábavných
atrakcií, čistenie peria.
§7
Zákaz predaja niektorých výrobkov
1. Na trhových miestach v obci Mníšek nad Hnilcom sa zakazuje predávať:
zbrane a strelivo; výbušniny a pyrotechnické výrobky; tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť;
tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak.; liehoviny,
destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje (zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín
a destilátov na príležitostných trhoch); jedy, omamné a psychotropné látky; lieky; automobily,
motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo; chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné
živočíchy a invázne druhy živočíchov; 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; chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy
rastlín; huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov; balený
potravinársky tovar, ktorý má stanovené teplotné podmienky skladovania (napr.: mäso a
mäsové výrobky, mlieko, mliečne výrobky, vajcia a pod.).

§8
Príležitostné trhy, trhové dni, predajný a prevádzkový čas

1. Obec Mníšek nad Hnilcom stanovuje nasledovné trhové dni a predajný, prevádzkový čas na
trhových miestach v obci:

a/ Ambulantný predaj
Pondelok až piatok od 07,00 hod. do 18,00 hod.
Sobota od 07,00 hod. do 15,00 hod.
b/ Príležitostné trhy:
presný dátum, doba trvania a predajná doba trhu, resp. jarmoku sa určí individuálne
v aktuálnom roku uznesením obecného zastupiteľstva.
§9
Ambulantný predaj v obci
1.

2.

V obci Mníšek nad Hnilcom 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, ustanovenie § 6 ods. 1a/ týmto nie je dotknuté;
d/ jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste;
e/ ovocie a zelenina;
f/ kvetiny;
g/ balená zmrzlina
h/ žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
i/ potraviny v súlade s § 6 ods. 1 tohto VZN
Ambulantný predaj pri cestách v katastri obce Mníšek nad Hnilcom je zakázaný.

§ 10
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN má
a/ Slovenská obchodná inšpekcia,
b/ obec Mníšek nad Hnilcom
c/ organ úradnej kontroly potravín ,ak ide o predaj potravín
2. Orgány dozoru môžu uložiť v správnom konaní pokutu do 17.000 € fyzickej osobe –
podnikateľovi alebo právnickej osobe podľa ustanovení § 12 zákona č. 178/1998 Z. z.
v platnom znení.
3. Priestupku sa dopustí fyzická osoba v zmysle § 13 zákona č. 178/1998 Z. z., ktorá
a) zriadila 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
mestom na predaj,
d) predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, trhovísk, v stánkoch
s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom
a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest,
e) poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce Mníšek nad Hnilcom – priestupok
prejednávajú v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru.

Za priestupok podľa ods. 3) sa uloží pokuta do 8000 EUR, v blokovom konaní možno uložiť
pokutu do 4000 EUR.
4. Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou, orgánmi úradnej kontroly potravín
a orgánmi Policajného zboru sú príjmom štátneho rozpočtu; pokuty uložené obcou sú príjmom
rozpočtu obce.
5. Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom proti verejnému poriadku v zmysle ust. § 48 zák. č.
372/1990 Zb. v platnom znení, za čo je možné uložiť pokutu do výšky 33 €.

§ 11
Záverečné ustanovenia
1. Na právne pomery neupravené týmto VZN sa vzťahujú všeobecne platné právne normy.
2. Na konanie podľa tohto nariadenia sa vzťahujú ustanovenia zákona číslo 71/1967 Zb.
o správnom konaní.
3. Toto nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Mníšku nad Hnilcom
č. 149/2015 zo dňa 20. 07. 2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli.
V Mníšku nad Hnilcom, 20. 07. 2015

Ing. Ľudovít Kujnisch
starosta obce
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