NÁVRH
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Hronský Beňadik
č. 3 /2019 zo dňa 16.8.2019
o trhovom poriadku pre príležitostný trh jarmok a osláv I. písomnej zmienky o obci
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 so zákonom 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 o Trhovom poriadku pre príležitostný trh .
Článok I.
Úvodné ustanovenia
(1) Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom
mieste, termín konania jarmoku a osláv predajný a prevádzkový čas, pravidlá dodržiavania čistoty
a hygieny počas predaja a po skončení podujatí.
Správca: Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik.
Miesto konania jarmoku a osláv I. písomnej zmienky o obci: Mýtne námestie 445/26 Hronský
Beňadik , Krivínska ulica 3/10 časť Psiare, mimo zastavaného územia obce bývajú Urbanské
slávnosti, ihrisko Psiare- TJ športové podujatie, multifunkčné ihrisko Hronský Beňadik športové
podujatie,
Článok II.
Druhy predávaných výrobkov a poskytovanie služieb
Na jarmoku a oslavách je povolený ambulantný predaj týchto výrobkov:
a) potraviny:
1. spotrebiteľsky balené potraviny pochádzajúce od registrovaného producenta : mak, orechy,
strukoviny, obilniny, sušené ovocie, tekvicové jadierka
2.zemiaky,
pochádzajúce : -z vlastnej poľnohospodárskej prvovýroby od registrovaného prvovýrobcu
-od registrovaného dovozcu/distribútora
3. 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,

4. spotrebiteľsky balené pekárenské a cukrárenské výrobky, pri predaji nebalených pekárenských
a cukrárenských výrobkov musí byť zabezpečené, aby boli chránené pred priamou kontamináciou
(vitrína),
5. včelie produkty, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu
potraviny a výrobky musia pochádzať od registrovaného producenta na RVPS,
6. spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkárni, ktorá spĺňa požiadavky
podľa osobitných predpisov,
7. rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby od registrovaného prvovýrobcu,
8. rastlinné oleje a sirupy pre prípravu nealkoholických nápojov v obchodnom balení od
registrovaného producenta,
9. liečivé byliny,
10. 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,
11. Ovocie a zeleninu :
Pochádzajúcu : -z vlastnej poľnohospodárskej výroby 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.
Na jarmoku v obci 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).
Článok III.
Termín konania jarmoku, osláv predajný a prevádzkový čas

Jarmok sa koná každoročne vždy v sobotu v mesiaci september.
Oslavy I. písomnej zmienky o obci určité výročie v Hronskom Beňadiku – september. V časti
Psiare august.
Urbanské slávnosti v časti Psiare sa konajú na sv. Urbana patróna vín v júni.
Športové podujatia na ihrisku v Hronskom Beňadiku a na Psiaroch v mesiaci júl a október
Pre jarmok a oslavy sú trhové dni, predajný a prevádzkový čas určené pre:
a) predaj občerstvenia, stravovania a kultúrne podujatia:
Sobota od 08.00 hod. do 21.00 hod.
b) ostatný predaj a služby:
Sobota od 08.00 hod. do 20.00 hod.
c) pre ľudových umelcov:
Sobota od 08.00 hod. do 17.00 hod.
d) pre zábavné atrakcie :
Sobota od 08.00 hod. do 20.00 hod.
Článok IV.
Úhrada za predajné miesta
Úhrada za zabratie predajného miesta je bezplatná.
Článok V.
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na jarmoku a príležitostnom trhu
počas konania kultúrnych a športových podujatí
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné výrobky a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
a 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 VI.

Povinnosti predávajúcich
(1) Predávajúci 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 jarmoku a osláv
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,

h) umiestniť predajné zariadenie a zahájiť následne predaj alebo poskytovať službu až po prevzatí
povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, povolenie vystaviť na viditeľnom mieste,
ch) zabezpečiť predajné zariadenie na vlastné náklady.
(2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter
predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
c) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
d) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,
e) doklad o registrácii, resp. schválení pri predaji vlastných potravinárskych výrobkov
(registrované na RVPS).
(3) Osoba oprávnená predávať výrobky na jarmoku a oslavách 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 VII.
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) 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, nevzťahuje sa to na príslušníkov mestskej polície v rovnošate.
(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 VIII.
Sankcie
(1)Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN sa dopúšťa priestupku proti poriadku v správe podľa
zákona 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 sú príjmom obce Hronský Beňadik.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
Návrh VZN č. 3/2019 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. 3/2019 uskutočnené dňa: 03. 09. 2019
VZN č. 3/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hronskom Beňadiku na svojom zasadnutí
dňa: 20. 09. 2019
uznesením č.
VZN č. 3/2019 vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnené na webovom sídle obce
od
do
VZN č. 3/2019 nadobúda účinnosť dňa

Krovina Ľubomír
starosta obce

Pripomienky k návrhu VZN č. 3/2019 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

