NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hronský Beňadik
č. 2/2019 zo dňa 16.08.2019
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
Obec Hronský Beňadik v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami 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 vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie:

Článok I.
Úvodné ustanovenie
(1) Toto VZN upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb a právnických
osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov
dozoru pri kontrole dodržiavania zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Článok II.
Základné pojmy
(1) Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené
na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovanie služieb,
c) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v
prevádzkárňach 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 sústredený predaj vlastných použitých
textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve
fyzickými osobami medzi sebou,
e) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve
pred 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,
f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou prevádzkou,
ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený predávajúcim alebo
prenajatý predávajúcemu.
(2) 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. To
neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo 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.

Článok III.
Zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
(1) Trhové miesta na území obce Hronský Beňadik 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, predloží obci súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
(2) Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva obec ako
správca trhového miesta po splnení podmienok podľa § 10 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. Splnenie týchto
podmienok sa preukazuje predložením dokladov podľa § 3 ods. 4, 5, 6 citovaného zákona.
(3) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie obec nepovolila, je
zakázaný.
(4) Obec alebo správca trhového miesta môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje zákonom alebo
osobitnými predpismi určené podmienky.
Článok IV.
Trhové miesta, druh, obdobie konania, rozsah a ich správa
Na území obce Hronský Beňadik sú tieto trhové miesta:
(1) Trhovisko – pri budove Domu kultúry v Hronskom Beňadiku označenom ako trhové miesto
Hronský Beňadik na parcele č. KNC 240/1 čas konania pondelok – sobota, v čase od 6.30 – 16.00
hodiny.
(2) Trhovisko – medzi budovami starej školy a hasičiarňou v časti Psiare na parcele č. KNC 2
označenom ako trhové miesto Psiare čas konania ako v bode (1)
(3) Príležitostné trhy na verejnom priestranstve:
Ako v bode (1) a (2)
(4) Príležitostné trhy v nebytových priestoroch:
Len v budove domu kultúry v Hronskom Beňadiku
Článok V.
Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu
(1) Pre trhovisko a príležitostné trhy je správca povinný vypracovať trhové poriadky vo forme
VZN.
(2) Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
Článok VI.
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
(1) Na trhových miestach môžu na základe povolenia správcov trhových miest predávať výrobky
a poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné výrobky a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti, ktoré sú registrované na RVPS,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,

d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou.
Článok VII.
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
(1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie na vhodnom a viditeľnom mieste obchodným menom
a sídlom, menom a priezviskom osoby zodpovedajúcej za činnosť, fyzická osoba podnikateľ podľa
živnostenského zákona, ostatní predajcovia menom, priezviskom, trvalým bydliskom,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váženia,
f) udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné
miesto čisté a upratané,
g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov.
(2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska s ambulantným
predajom a orgánu dozoru :
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter
predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
e) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,
f) doklad o registrácii, resp. schválení pri predaji vlastných potravinárskych výrobkov
(registrované na RVPS).
(3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná poskytnúť orgánom
dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané
výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej činnosti.
Článok VIII.
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach
(1) Na trhových miestach možno ambulantne predávať:
a) potraviny:
1. spotrebiteľsky balené potraviny pochádzajúce od registrovaného producenta : mak, orechy,
strukoviny, obilniny, sušené ovocie, tekvičné jadierka,
2. pri predaji nasledovných výrobkov je potrebné zriadiť vyhradené miesto vybavené chladiacimi vitrínami
a pultami s prívodom tečúcej vody teplej zahriatej najmenej na 50 ºC a studenej vody,
a)balené mäso: hovädzie, bravčové, hydina, králiky, zverina,
b)mäsové výrobky
pochádzajúce od schválených producentov – pri dodržaní podmienok skladovania a teplotného
reťazca pri predaji,
c)mliečne výrobky z tepelne ošetreného mlieka

pochádzajúce od schváleného producenta pri dodržaní podmienok skladovania a teplotného reťazca
pri predaji,
d)mliečne výrobky z tepelne neošetreného mlieka
pochádzajúce od schváleného producenta pri dodržaní podmienok skladovania a teplotného reťazca
pri predaji,

3. spotrebiteľsky balené pekárenské a cukrárenské výrobky, pri predaji nebalených pekárenských
a cukrárenských výrobkov musí byť zabezpečené, aby boli chránené pred priamou kontamináciou
(vitrína),
4. včelie produkty, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu
potraviny a výrobky musia pochádzať od registrovaného producenta na RVPS,
5. spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkárni, ktorá spĺňa požiadavky
podľa osobitných predpisov,
6. rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby od registrovaného prvovýrobcu,
7. rastlinné oleje a sirupy pre prípravu nealkoholických nápojov v obchodnom balení od
registrovaného producenta,
8 liečivé byliny,
9. čerstvé slepačie vajcia od schváleného producenta resp. registrovaného prvovýrobcu,, ktoré
musia byť pri predaji držané v čistote a suchu, chránené pred nárazom a priamym slnečným
žiarením a uchovávané pri stálej teplote, ktorá nesmie byť nižšia ako +5 stupňov C a vyššia ako +
18 stupňov C,
10. ovocie, zeleninu, zemiaky

pochádzajúcu : -z vlastnej poľnohospodárskej prvovýroby od registrovaného prvovýrobcu
-od registrovaného dovozcu/distribútora
b) ostatný tovar :
1. knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
2. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
3. spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 tým nie je dotknuté,
4. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny,
5. kvetiny, dreviny a priesady,
6. žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
7 sladkovodné trhové ryby ( na základe povolenia regionálneho úradného veterinárneho lekára)
8. vianočné stromčeky, čačina a výrobky z nej.
(2) Na trhovom mieste v meste možno poskytovať tieto služby :
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) opravu dáždnikov,
d) opravu a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) brašnárske služby,
g) čistenie peria,
h) maľovanie portrétov, fotografovanie,
i) prevádzkovanie ľudovej zábavy (kolotočov).

(3) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v meste s ambulantným predajom
musí vyhovovať technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam stanoveným v
osobitných právnych predpisoch ( najmä zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č.
152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákona 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).
Článok IX.
Zákaz predaja niektorých výrobkov
(1) Na trhových miestach v obci Hronský Beňadik sa zakazuje predávať :
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na
predaj liehovín a destilátov 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, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
Článok X.
Úhrada za trhové miesta
Úhrada za trhové miesto je stanovená vo VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na m²/deň.
Článok XI.
Orgány dozoru a kontrolná činnosť
(1) Dozor a kontrolnú činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním
služieb na trhových miestach v Obci Hronský Beňadik podľa tohto nariadenia vykonávajú :
a) hlavný kontrolór obce a poverení zamestnanci obce kontrolou trhového miesta,
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) SOI.
(2) Kontrolný orgán sa musí predávajúcemu preukázať príslušným dokladom, ktorý ho oprávňuje
vykonávať kontrolu.
(3) 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.
Článok XII.
Sankcie
(1)Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN sa dopúšťa priestupku proti poriadku v správe podľa
zákona č. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý jej možno uložiť
blokovú pokutu do výšky 33,00 eur.
(2) Obec Hronský Beňadik môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie,
ktorá poruší toto VZN uložiť pokutu podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
(3) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia § 12 a §1 3 zákona č. 178/1998 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
(4) Výnosy pokút uložených Obcou Hronský Beňadik sú príjmom obce.
Článok XIII.
Spoločné ustanovenia
Ruší sa :
Trhový poriadok Obce Hronský Beňadik zo dňa 2.1.1998
Článok XIV.
Záverečné ustanovenia
Návrh VZN č. 2/2019 vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle obce
od : 19. 08. 2019 do 20. 09. 2019
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 19. 08. 2019
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 02. 09. 2019
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 2/2019 uskutočnené dňa: 03. 09. 2019
VZN č. 2/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hronskom Beňadiku na svojom zasadnutí
dňa: 20. 09. 2019
uznesením č.
VZN č. 2/2019 vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnené na webovom sídle obce
od
do
VZN č. 2/2019 nadobúda účinnosť dňa

Krovina Ľubomír
starosta obce

Pripomienky k návrhu VZN č. 2/2019 môžu fyzické a právnické osoby uplatniť v zmysle § 6,
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to:
a) písomne na adresu: Obecný úrad Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26,
966 53 Hronský Beňadik
b) ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Hronskom Beňadiku, Mýtne námestie 445/26,
966 53 Hronský Beňadik
c) elektronicky na e-mailovú adresu: vzn@obechronskybenadik.sk
v termíne do 02. 09. 2019

