Obecné zastupiteľstvo v Rudňanoch podľa § 4 ods. 3 písm. n), i) , § 6, odst.1 a § 11 ods. 4
písm. g zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, v súlade so znením zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov vydáva
toto všeobecne záväzne nariadenie:

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RUDŇANY

č. 3/2011
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
v Obci Rudňany
§1
UVODNÉ USTANOVENIA
Toto VZN upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb v obci Rudňany,
úlohy obce pri zriaďovaní trhových miest, povinností fyzických i právnických osôb pri predaji
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, ako aj oprávnenia orgánov dozoru a
sankcie.
§2
ZÁKLADNÉ POJMY
a) trhové miesto – trhovým miestom sa rozumie stánok s trvalým stanovišťom, verejné
priestranstvo určené na ambulantný predaj,
b)
c) ambulantný predaj - ambulantným predajom sa rozumie 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
d) stánok s trvalým stanovišťom - stánkom s trvalým stanovišťom s celoročnou
prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou sa rozumie stánok , ktorý je súčasťou
verejného priestranstva, prenajatý predávajúcemu obcou na časovo neobmedzené
obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce.
e) predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam.
f) ambulantný predaj možno uskutočňovať v obci Rudňany na miestach na to určených
obcou, po vystavení povolenia.
§3
POVOLENIE NA ZRIADENIE TRHOVÉHO MIESTA
1. Ambulantný predaj sa koná iba na základe povolenia obce. Obmedzenia predaja sú
určené v § 4 tohto VZN. Pri predaji musia byť splnené všetky hygienické podmienky
predaja.

2. Podomový predaj je v obci zakázaný.
§4
ZÁKAZ PREDAJA NIEKTORÝCH VÝROBKOV
Na trhových miestach 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
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 druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
l) nekvalitný tovar
§5
OSOBY OPRÁVNENÉ PREDÁVAŤ NA TRHOVÝCH MIESTACH
1. Na trhových miestach po vystavení povolenia obce môžu 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 plodiny
c)fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
2. Predávať výrobky podľa ods. 1 b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania
iných členských štátov Európskej únie.
§6
POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO NA TRHOVÝCH MIESTACH
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný orgánu dozoru predložiť:




doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste a preukaz totožnosti
zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb
doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
2. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach 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.
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Pri predaji húb treba predložiť doklad o ich znalosti.
§7
ORGÁNY DOZORU A SANKCIE
1. Dozor nad dodržiavaní tohto zákona vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Obec, príslušníci obecnej polície
2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 16 597,- €
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia
alebo porušila zákaz ambulantného predaja
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na
trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky,
ktorých predaj je zakázaný.
3. Pokuty uložené Slovenskou obchodnou inšpekciou sú príjmom štátneho rozpočtu,
pokuty uložené obcou sú príjmom obce.
4. Obec môže za porušovanie ustanovení tohto nariadenia uložiť právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6638€ (zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zákonov a predpisov, §13 ods.9).
5. Príslušníci obecnej polície môžu udeliť sankciu podľa §46, Zákona SNR č.
372/1990Zb. o priestupkoch za porušenie tohto VZN do výšky 33€ v blokovom
konaní.
6. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
§8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Na predaj výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach sa v plnom
rozsahu vzťahujú ustanovenia zákona NR SR č. 178/1998 z.z. v znení noviel ako aj
súvisiace zákony napr. Zákon č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti vo veciach
ochrany spotrebiteľa, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č.
152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o potravinách.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Rudňany na
svojom zasadnutí dňa 26.10.2011 uznesením č.206.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 10.11.2011.

Miroslav Blišťan
starosta obce
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