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Obecné zastupiteľstvo Valaliky v zmysle § 4 ods. 3 a § 6 zákona Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona
Národnej rady Slovenskej republiky 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach v obci Valaliky.
Článok I

Všeobecné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v obci Valaliky, 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 tohto nariadenia.

§2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa v obci Valaliky (ďalej len obci) rozumie:
Trhovým miestom - trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné
priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.
Trhoviskom - nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na
sústredný predaj výrobkov a poskytovanie služieb
Príležitostným trhom - predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredný
predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných
výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou
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,(§ 54 a 57 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon - v znení neskorších predpisov).
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Článok II

Zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste
§3
Povoľovacie konanie
Trhové miesta na území obce Valaliky zriaďuje obec Valaliky. Na zriadenie trhového miesta
na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá
zriaďovateľ (obec Valaliky) vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

§4
Trhové miesta
1. V obci Valaliky sú zriadené trhoviska:
a) na Trhovisku za zdravotným strediskom - „Dopravné ihrisko“
b) na verejnom priestranstve na Poľnej ulici - parkovisko pri OcÚ (predaj z auta)
c) na verejnom priestranstve na Športovej ulici (5 m od začiatku Hlavnej ulice) (príležitostné trhy pri odpustovej slávnosti 1.11.)
d) na verejnom priestranstve na Hlavnej ulici (parkovisko pred kostolom) - predaj
jedál určených na priamu konzumáciu na mieste
2. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku vydáva
Obec Valaliky, Poľná 8.
3. Na území obce sa môžu konať príležitostné trhy (Valalický jarmok) - príležitostný
predaj sezónneho tovaru na Dopravnom ihrisku a pri konaní odpustovej slávnosti
(1.11.) na VP na Športovej ulici (5 m od začiatku Hlavnej ulice).

§5
Správa trhových miest a povinnosti správcu
1. Správu trhových miest na území obce vykonáva Obec Valaliky.
2. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, pretože 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 za správcu tohto trhového miesta sa považuje vlastník iného ako verejného
priestranstva alebo vlastník nebytového priestoru.
3. Správca trhového miesta, v súlade s ust. §5 ods. 1 a 2 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 (ďalej len zákon č. 178/1998 Z.z.) - vypracováva trhový
poriadok pre trhovisko a príležitostný trh a po jeho schválení obecným
zastupiteľstvom zverejní ho na viditeľnom mieste na trhovisku.
4. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach (vydané OcÚ Valaliky)
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doklad o nadobudnutí tovaru,
u drobnopestovaľov kontroluje a eviduje 30 dňovú lehotu predaja ( v zmysle §3 ods. 4
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zmien a doplnkov,
používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich skončení,
dodržiavanie trhového poriadku,
primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch,
(primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov).
5. Správca trhoviska pri predaji húb kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti
predávajúceho. Ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti, alebo
ak predáva huby ktorých predaj je zakázaný – správca trhoviska bezodkladne
informuje orgány dozoru.
6. Pri predaji označených a neoznačených (domácich) vajec správca kontroluje platné
veterinárne osvedčenie o vyšetrenie chovu, vydané štátnym veterinárnym lekárom.
7. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú ak ide
o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom
množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami
o čom predávajúci predloží čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky
pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo že všetky
ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom
množstve.

§6
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby
na trhových miestach
1. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miesta v obci Valaliky možno len
na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste na
území obce Valaliky, vydaného Obcou Valaliky.
2. Obec Valaliky vydáva povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste na území obce, osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa §10
a § 11 zákona č. 178/1998 Z. z. v platnom znení a predloží:
kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov (fyzické a právnické
osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov) a originál oprávnenia na
podnikanie k nahliadnutiu Obce Valaliky,
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je
žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak je žiadateľom fyzická osoba
predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
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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,
fotokópiu 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,
ak je žiadateľom osoba – predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín, 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 – potvrdenie nie staršie ako 1 rok alebo
nájomnú zmluvu.
3. Predávať výrobky na trhovisku môžu za rovnakých podmienok i občania iných
členských štátov Európskej únie.

§7
Podmienky predaja na trhových miestach a povinnosti predávajúcich
1. Na trhových miestach je dovolené predávať tovar a výrobky na predaj, ktoré majú
vytvorené podmienky v súlade s platnými hygienickými predpismi:
2. V obci sa ambulantne môžu predávať:
knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel,
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
spotrebné výrobky,
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
balená zmrzlina,
ovocie a zelenina,
potraviny po vydaní súhlasného stanoviska orgánu úradnej kontroly potravín,
kvetiny
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
3. Na trhových miestach sa po vydaní súhlasného stanoviska Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy Košice – okolie č.j. 2015/470-431/1zo dňa 30.4.2015 povoľuje
predávať:
a) malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu (množstvo, ktoré ročne
prvovýrobca priamo predá konečnému spotrebiteľovi):
zrno obilnín do 200 kg,
zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov láskavca do 100 kg,
suché strukoviny do 100 kg,
olejniny do 100 kg,
konzumné zemiaky do 2 000 kg,
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hlúbovú zeleninu do 500 kg, ak ide o kapustu do 2 000 kg,
plodovú zeleninu do 200 kg,
koreňovú zeleninu do 50 kg,
cibuľovú zeleninu do 100 kg,
strukovú zeleninu do 50 kg,
listovú zeleninu do 20 kg,
jadrové ovocie do 1 000 kg,
kôstkové ovocie do 500 kg,
bobuľové ovocie do 100 kg,
škrupinové ovocie do 100 kg,
byliny do 10 kg,
pestované huby do 20 kg.
Ak prvovýrobca priamo predáva konečnému spotrebiteľovi malé množstvá ovocia alebo
zeleniny, je povinný zabezpečiť, aby zelenina alebo ovocie bolo:
celé,
zdravé; nemožno predávať alebo dodávať ovocie alebo zeleninu napadnuté/ú
hnilobou alebo poškodené/ú tak, že nie je vhodné na ľudskú spotrebu
čisté bez viditeľných cudzích látok,
bez škodcov
bez poškodenia spôsobeného škodcami, ktoré napadajú dužinu,
bez nadmernej povrchovej vlhkosti
bez cudzieho pachu a chuti.
b) potraviny rastlinného pôvodu (pekárske výrobky, cestoviny, jedlé rastlinné tuky
a oleje, olejniny, orechy, strukoviny, cukry, kakao, čokoláda, spracované ovocie
a spracovaná zelenina, droždie, jedlé soli, pochutiny, nápoje dehydrované pokrmy,
polievkové prípravky, ochucovadlá, termosterilizované pokrmy, tabakové výrobky,
lieh a liehoviny, ovocné šťavy, ovocné džemy a rôsoly, kávové extrakty..) je možné
predávať len z motorových vozidiel, ktoré sú schválené úradom verejného
zdravotníctva. Motorové vozidlá musia byť na takúto činnosť technicky
a hygienicky prispôsobené tak, aby nebola narušená kvalita a bezpečnosť potravín.
c) Malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu:
netriedené vajcia v množstve najviac 60 ks jednému konečnému
spotrebiteľovi počas jedného týždňa. Ak ide o prvovýrobcu, ktorý chová 50
a viac nosníc, vajcia musia byť označené kódom prvovýrobcu, ktorý prideľuje
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky. Ak ide
o prvovýrobcu, ktorý chová menej ako 50 nosníc, stačí vajcia v mieste predaja
konečnému spotrebiteľovi na trhovom mieste označiť štítkom alebo výveskou
s uvedením dobre viditeľnej a ľahko čitateľnej informácie o tom, že ide
o netriedené vajcia priamo z prvovýroby a o mene a priezvisku prvovýrobcu.
V mieste predaja vajec prvovýrobca označí voľne uložené vajcia aj
informáciou o dátume alebo o období znášky vajec a o dátume ich minimálnej
trvanlivosti ako aj o spôsobe skladovania formou odporúčania spotrebiteľovi
držať a uchovávať vajcia po nákupe v chlade. Vajcia nemožno vopred baliť do
spotrebiteľských obalov a konečnému spotrebiteľovi sa musia ponúkať na
predaj ako voľne uložené. Predávajúci môže v prítomnosti kupujúceho
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konečného spotrebiteľa a na jeho žiadosť vložiť vajcia do ním prineseného
obalu alebo do iného suchého, čistého a nepoužitého obalu. Vajcia nesmú pred
predajom konečnému spotrebiteľovi chladiť,
med, ktorý nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. Med
musí byť okrem údajov ustanovených v osobitnom predpise, ktorým je
VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja Slovenskej republiky
č. 127/2012 z 29. marca 2012 o označovaní potravín označený aj údajmi
o mene a priezvisku prvovýrobcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo o obchodnom
mene, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo
o obchodnom mene prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide
o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou; adrese zaregistrovanej
prevádzkarne alebo držiteľovi včelstiev; pôvode medu (kvetový alebo
nektárový, medovicový) ; dátume balenia.
Netriedené vajcia a med musia pochádzať z vlastnej produkcie, chovu, farmy alebo
činnosti prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie týchto činností osobitne zaregistrovaný na
územne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
d) potraviny živočíšneho pôvodu (produkty rybolovu a výrobky z nich, mäsové
výrobky, mlieko a výrobky z mlieka, triedené vajcia) sa môžu predávať
v predajných stánkoch, alebo z pojazdných predajných vozidiel (schválených
úradom verejného zdravotníctva), ktoré sú pre tento účel spôsobilé a budú
umiestnené na vyčlenenom mieste trhoviska.
Predávať mäso na trhoch a trhoviskách a v tržniciach zo stolov, stojanov alebo
z motorových vozidiel je zakázané; to sa nevzťahuje na predaj baleného mäsa v
pojazdných predajniach, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu a sú
schválené úradom verejného zdravotníctva.
RVPS Košice – okolie vydá súhlasné stanovisko v zmysle § 8 ods. 3 písm. a f)
zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov, ak budú splnené minimálne požiadavky týkajúce sa zdravia a dobrých
životných podmienok zvierat.
Predajca je v zmysle § 37 zákona č. 39/2007 Z. z. povinný ohlásiť činnosť na
miestne príslušnej RVPS (RVPS Košice - okolie).
e) Jedlá s podávaním a pripravovaním z priestorov krátkodobých stánkov, ktoré majú
súhlasné rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva (podľa miesta
stabilnej prevádzky prevádzkovateľa) na ambulantný predaj a prípravu občerstvenia.
Takého stánky musia mať zabezpečený prívod tečúcej vody a vhodné
odkanalizovanie.
f)

Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce
potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika,
drogériový tovar a hračky – môžu sa predávať len v prevádzkach tržníc,
v prevádzkach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom na príležitostných trhoch,
pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach.
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g) Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete sa môžu
predávať iba v prevádzkach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú
vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti.
h) Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkach tržníc, v prevádzkach
trhovísk a v pojazdných predajniach.
i) Na trhovisku sa môžu poskytovať tieto služby:
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
oprava dáždnikov
oprava a čistenie obuvi
výroba kľúčov
brašnárske služby
ľudová technická zábava (napr.: atrakcie, kolotoče)
maľovanie portrétov, fotografovanie
čistenie peria
j) Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
Označiť svoje predajné miesto podľa osobitných predpisov (podľa § 30 ods. 1 zákona
č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
Dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu.
Používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov (zákon
SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z.z.
o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení
vyhlášky MF SR č. 59/1995 Z. z. a vyhlášky MF SR č. 353/1996 Z. z.).
Tovar označiť viditeľne cenovkami, predávajúci nesmie o tovare uvádzať nepravdivé
údaje (v zmysle § 15 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a § 12 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
Vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.
Vyradiť z predaja potraviny skazené, vzbudzujúce odpor alebo inak poškodené,
deformované, znečistené chemicky alebo mikrobiologicky narušené, neznámeho
pôvodu.
k) Suroviny a poľnohospodárske výrobky musia byť zdravotne nezávadné, schválené
Štátnou skúšobňou SPPI č. 229, nesmú byť umiestnené priamo na zemi, okrem
zemiakov, hlávkovej kapusty, melónov a koreňovej zeleniny. Počas predaja musia byť
potraviny chránené pred znečistením a vonkajšími vplyvmi. Zelenina, zemiaky, lesné
plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí. Ovocie musí byť akostne
triedené a počas predaja uložené v debnách, alebo košíkoch, prípadne vyložené na
stole.
l) Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia a mať dostatok
obalového materiálu, zodpovedajúceho hygienickým predpisom. Vykonávať pri
predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váženia.
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m) Huby je možné predávať na základe „Osvedčenia o odbornej spôsobilosti“ vydaného
príslušnou komisiou. Oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov, ktoré sú
v osvedčení uvedené. Povolenie na predaj húb musí byť kupujúcim viditeľne
predložené a huby musia byť rozkrojené jedným pozdĺžnym rezom na požiadanie
zákazníka.
n) Šišky a čačinu v neupravenom stave je dovolené predávať na základe potvrdenia o ich
nadobudnutí.
o) Dovolené je predávať vlastné po domácky spracované drobné kuchynské potreby
z dreva, košikárske výrobky a ostatné po domácky vyrobené výrobky, napr. z prútia.
p) Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru podľa § 5 ods. 4 písm. a)
a b) zákona č. 178/1998 Z. z. sa nevyžadujú ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj
rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.
q) Osoba oprávnená predávať rastlinné a živočíšne výrobky na trhových miestach
z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny, 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 (nie starší ako 1 rok).

§8
Zákaz predaja
1. Na trhových miestach je zakázané predávať:
zbrane a strelivo
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
tabak a tabakové výrobky, výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na
predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
jedy, omamné a psychotronické 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,
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huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
2. Na trhových miestach je zakázané:
manipulovať s predajnými miestami bez súhlasu správcu trhového miesta (obce),
predávať tovar mimo predajného zariadenia (trhového miesta),
prevádzkovať hazardné hry a zúčastňovať sa na týchto hrách.

§9
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny na trhovisku a pri príležitostnom predaji
Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné:
Dodržiavať predpísané hygienické a technické zásady stanovené osobitnými predpismi
(zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, výnos MP SR a MZ SR o vydaní Potravinového
kódexu v znení neskorších predpisov).

Udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote.
Po ukončení činnosti zanechať predajné miesto čisté a upratané.
Odpad súvisiaci s predajom (z dôvodu, že predávajúci neplatí poplatok za likvidáciu
komunálneho odpadu) zobrať so sebou.

§ 10
Predajný čas na trhoviskách v Obci Valaliky
a) Trhovisko za zdravotným strediskom - „Dopravné ihrisko“
Trhové dni sa určujú na každý deň v pracovnom týždni s výnimkou
spoločenských podujatí organizovaných Obcou Valaliky, ktoré sa
uskutočňujú aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja.
Predajná doba a prevádzkový čas sa stanovuje od 7.30 do 17.00 hod.
b) na verejnom priestranstve na Poľnej ulici - parkovisko pri OcÚ (predaj z auta)
Trhové dni sa určujú na každý deň v pracovnom týždni
Predajná doba a prevádzkový čas sa stanovuje od 7.30 do 17.00 hod.
c) Príležitostný predaj na verejnom priestranstve na Športovej ulici (5 m od začiatku
Hlavnej ulice) - počas odpustovej slávnosti v mesiaci november od 06.00 do
15.00 hod.)
d) na verejnom priestranstve na Hlavnej ulici (parkovisko pred kostolom) - predaj
jedál určených na priamu konzumáciu na mieste
Trhové dni sa určujú na každý deň v pracovnom týždni
Predajná doba a prevádzkový čas sa stanovuje od 8.30 do 17.00 hod.
Je zákaz parkovania motorovým vozidlom na ploche trhoviska, mimo nevyhnutne
potrebného času vyhradeného na zásobovanie.
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§ 11
Nájomné za predajné zariadenie a predajnú plochu
Predávajúci je povinný zaplatiť:
1. za užívanie verejného priestranstva na Trhovisku za zdravotným strediskom:
a) – 0,50 €/m²/deň,
b) - 2 € /m²/deň príležitostný predaj počas spoločenských podujatí organizovaných
Obcou Valaliky, ktoré sa uskutočňujú aj v dňoch pracovného voľna a pracovného
pokoja.
2. za užívanie trhového stánku na Trhovisku za zdravotným strediskom – 1,50 €/deň
3. za užívanie verejného priestranstva pri príležitostnom predaji na verejnom
priestranstve na Športovej ulici (20 m od začiatku Hlavnej ulice) - počas odpustovej
slávnosti v mesiaci november – 2 € /m²/deň
4. na verejnom priestranstve na Poľnej ulici - parkovisko pri OcÚ (predaj z auta)
5. – 0,50 €/m²/deň
6. na verejnom priestranstve na Hlavnej ulici (parkovisko pred kostolom) 0,50 €/m²/deň
7. O zaplatení poplatku správca trhoviska (obec Valaliky) vystaví doklad o zaplatení
označený dátumom.
8. Doklad o zaplatení je platca povinný si ponechať u seba za účelom kontroly.

§ 12
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991.
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, vykonávajú orgány
dozoru, ktorými sú:
Slovenská obchodná inšpekcia
orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín
orgány obce Valaliky,
hlavný kontrolór obce,
poverení zamestnanci obce Valaliky
2. Orgán dozoru môže uložiť pokutu do 17 000 € fyzickej osobe - podnikateľovi alebo
právnickej osobe, ktorá:
zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.), alebo jeho
správcovi trhoviska za porušenie povinnosti podľa § 5 ods. 1 a 3 zákona č. 178/1998
Z.z.,
predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods. 3
zákona 178/1998 Z.z.), alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých
predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú obcou určené na predaj, alebo predáva výrobky,
ktoré sa môžu predávať len v prevádzkach tržníc, v prevádzkach trhovísk, v stánkoch
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s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest.
3. Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou a orgánmi úradnej
kontroly potravín je príjmom štátneho rozpočtu, výnos pokút uložených obcou je
príjmom obce.
4. 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 (podľa
§ 11 zákona č. 178/1998 Zb.). Opatrenia oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne
a vyhotoví o ňom na mieste písomný záznam, ktorý sa odovzdá porušiteľovi. Ak
porušiteľ s opatrením nesúhlasí, môže proti nemu podať do troch dní odo dňa jeho
oznámenia písomné námietky. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach
rozhodne do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia starosta obce Valaliky, ak
je orgánom dozoru riaditeľ príslušného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie,
ak je orgánom dozoru SOI, alebo vedúci zamestnanec príslušného orgánu úradnej
kontroly potravín, ak je orgánom dozoru orgán úradnej kontroly potravín.
Rozhodnutie sa doručí porušiteľovi a je právoplatné.
5. Orgán dozoru rieši zákaz predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach uložený opatrením podľa predchádzajúceho odseku, ak porušiteľ odstráni
zistené nedostatky.
6. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
7. Na konanie o uložení pokuty a na rozhodovanie o námietkach proti opatreniu sa
vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

§ 13
Priestupky
1. Priestupku podľa zákona č. 178/1998 Zb. 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, sa dopustí fyzická
osoba, ktorá:
zriadila trhové miesto bez povolenia,
predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia,
predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú
určené Obcou Valaliky na predaj
predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkach tržníc, v prevádzkach
trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred
prevádzkou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených
miest.
2. Priestupky podľa vyššie uvedeného prejednávajú orgány dozoru.
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3. Za priestupok sa uloží pokuta do výšky 8 000 eur. V blokovom konaní možno uložiť
za priestupok podľa vyššie uvedeného pokutu do 4 000 eur.
4. Výnos pokút uložených SOI, orgánmi úradnej kontroly potravín je príjmom štátneho
rozpočtu, výnos pokút uložených Obcou Valaliky je príjmom obce.
5. Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

§ 14
Súčinnosť
1. Ak sa zamestnancom orgánov dozoru pri výkone úloh, na ktoré sú oprávnení, kladie
fyzický odpor alebo ak sa im sťažuje alebo marí výkon dozoru podľa zákona č.
178/1998 Zb. 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, alebo ak sa taký odpor alebo prekážky očakávajú, môžu
zamestnanci orgánov dozoru požiadať pri plnení týchto úloh o súčinnosť Policajný
zbor.
Článok III

Zrušovacie a záverečné ustanovenia
§ 15
Zrušovacie ustanovenie
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť VZN Obce Valaliky
č. 6/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území Obce Valaliky a Trhový poriadok Obce Valaliky zo dňa 18.5.2012.

§ 16
Záverečné ustanovenie
1. Pripomienky k návrhu boli uplatnené.
2. VZN č.2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území Obce Valaliky a jeho prílohu č. 1 - Trhový poriadok trhových miest
zriadených v obci Valaliky, schválené uznesením OZ Obce Valaliky č. 41/2015 zo
dňa: 3.6.2015
3. VZN vyvesené na úradnú tabuľu dňa: 4.6.2015
4. VZN účinné 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v Obci Valaliky: 19.6. 2015
Vo Valalikoch, dňa: 3.6.2015
Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Valaliky
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PRÍLOHA č. 1
k VZN č.2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miesta na území Obce Valaliky

TRHOVÝ PORIADOK
trhových miest zriadených
v Obci Valaliky
(Trhoviska za zdravotným strediskom na „Dopravnom ihrisku“, na
verejnom priestranstve na Poľnej ulici (parkovisko pri OcÚ), na verejnom priestranstve
na Športovej ulici (5 m od začiatku Hlavnej ulice) - počas odpustovej slávnosti a na
verejnom priestranstve na Hlavnej ulici (parkovisko pred kostolom).
Obecné zastupiteľstvo obce Valaliky v zmysle §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 5 zákona NR SR 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 (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov, schvaľuje „Trhový poriadok trhových miest zriadených
v Obci Valaliky“.

§1
Úvodné ustanovenie
Trhový poriadok Trhoviska za zdravotným strediskom na „Dopravnom ihrisku“ v obci
Valaliky bližšie upravuje základné podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovisku, práva a povinnosti správcu trhoviska, druhy predávaných výrobkov
a poskytovaných služieb ako aj práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré
predávajú výrobky a poskytujú služby na trhovisku.

§2
Určenie a označenie trhových miest zriadených Obcou Valaliky
1. Trhovisko za zdravotným strediskom na „Dopravnom ihrisku“ v obci Valaliky je
priestranstvo vyhradené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
2. Trhovisko je vybavené:
7 trhovými stánkami
informačnou - uzamykateľnou skrinkou pre účely vyvesenia trhového poriadku
a oznamov pre predávajúcich a kupujúcich.
3. Trhovisko na verejnom priestranstve na Poľnej ulici - parkovisko pri OcÚ je určené na
predaj z auta.
4. Trhovisko na verejnom priestranstve na Športovej ulici (5 m od začiatku Hlavnej
ulice) je určené na príležitostný trh počas odpustovej slávnosti v mesiaci november.
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e) Trhovisko na verejnom priestranstve na Hlavnej ulici (parkovisko pred kostolom)
je určené na príležitostný predaj jedál určených na priamu konzumáciu na mieste.

§3
Správa trhoviska a povinnosti správcu trhoviska
1. Správu trhoviska vykonáva priamo Obec Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky.
Poverená osoba správcom trhoviska na vyberanie nájomného za prenájom verejného
priestranstva resp. trhových stánkov a kontrolu dodržiavania trhového poriadku sa pri
plnení povinností správcu preukazuje poverením starostom obce.
2. Správca trhovísk v Obci Valaliky je povinný zverejniť Trhový poriadok na viditeľnom
mieste a zabezpečiť dodržiavanie Trhového poriadku a ostatných podmienok pri
predaji výrobkov.
3. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku,
doklad o nadobudnutí tovaru,
primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch,
používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhovisku a po ich skončení,
dodržiavanie trhového poriadku,
kontroluje platné veterinárne osvedčenie o nákazovej situácii o chove, vydané
veterinárnym lekárom, ktoré je potrebné mať pri predaji domácich vajec,
pri predaji medu - ktorý musí byť plnený do zdravotne nezávadných obalov a med
musí byť zmyslovo bezchybný, predávajúci musí mať platné osvedčenie o odbornej
a zdravotnej spôsobilosti ako aj osvedčenie o schválení výroby a text zdravotnej
bezpečnosti výroby od štátneho veterinárneho lekára,
kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti u predávajúceho pri predaji húb,
správca trhovísk Obci Valaliky je oprávnený vykázať z priestorov trhoviska
predávajúceho, ktorý vedome porušuje trhový poriadok trhoviska a nerešpektuje
správcu trhoviska, a dať podnet starostovi obce Valaliky, na správne konanie o uložení
pokuty podľa §10 a § 11 VZN Obce Valaliky č. 2/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach zriadených na území obce
Valaliky a upozorniť orgány dozoru na porušovanie všeobecne záväzných právnych
predpisov.

§4
Podmienky predaja a poskytovanie služieb
1. Na trhovisku je povolený predaj výrobkov a poskytovanie služieb v plnom
rozsahu sortimentu vymedzenom v § 7 všeobecne záväzného nariadenia č.2/2015,
ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na
území obce Valaliky (ďalej len nariadenie č.2/2015) a to:
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knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel,
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
spotrebné výrobky,
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
balená zmrzlina,
ovocie a zelenina,
potraviny po vydaní súhlasného stanoviska orgánu úradnej kontroly potravín,
kvetiny
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
Na trhových miestach sa po vydaní súhlasného stanoviska Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy Košice – okolie č. j. 2015/470-431/1 zo dňa 30.4.2015 povoľuje
predávať:
malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu (množstvo, ktoré ročne
prvovýrobca priamo predá konečnému spotrebiteľovi):
zrno obilnín do 200 kg,
zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov láskavca do 100 kg,
suché strukoviny do 100 kg,
olejniny do 100 kg,
konzumné zemiaky do 2 000 kg,
hlúbovú zeleninu do 500 kg, ak ide o kapustu do 2 000 kg,
plodovú zeleninu do 200 kg,
koreňovú zeleninu do 50 kg,
cibuľovú zeleninu do 100 kg,
strukovú zeleninu do 50 kg,
listovú zeleninu do 20 kg,
jadrové ovocie do 1 000 kg,
kôstkové ovocie do 500 kg,
bobuľové ovocie do 100 kg,
škrupinové ovocie do 100 kg,
byliny do 10 kg,
pestované huby do 20 kg.
Ak prvovýrobca priamo predáva konečnému spotrebiteľovi malé množstvá ovocia alebo
zeleniny, je povinný zabezpečiť, aby zelenina alebo ovocie bolo:
celé,
zdravé; nemožno predávať alebo dodávať ovocie alebo zeleninu napadnuté/ú
hnilobou alebo poškodené/ú tak, že nie je vhodné na ľudskú spotrebu
čisté bez viditeľných cudzích látok,
bez škodcov
bez poškodenia spôsobeného škodcami, ktoré napadajú dužinu,
bez nadmernej povrchovej vlhkosti
bez cudzieho pachu a chuti.
a) potraviny rastlinného pôvodu (pekárske výrobky, cestoviny, jedlé rastlinné tuky
a oleje, olejniny, orechy, strukoviny, cukry, kakao, čokoláda, spracované ovocie
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a spracovaná zelenina, droždie, jedlé soli, pochutiny, nápoje dehydrované pokrmy,
polievkové prípravky, ochucovadlá, termosterilizované pokrmy, tabakové výrobky, lieh
a liehoviny, ovocné šťavy, ovocné džemy a rôsoly, kávové extrakty..) je možné
predávať len z motorových vozidiel, ktoré sú schválené úradom verejného
zdravotníctva. Motorové vozidlá musia byť na takúto činnosť technicky a hygienicky
prispôsobené tak, aby nebola narušená kvalita a bezpečnosť potravín.
b)malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu:
netriedené vajcia v množstve najviac 60 ks jednému konečnému
spotrebiteľovi počas jedného týždňa. Ak ide o prvovýrobcu, ktorý chová 50
a viac nosníc, vajcia musia byť označené kódom prvovýrobcu, ktorý prideľuje
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky. Ak ide
o prvovýrobcu, ktorý chová menej ako 50 nosníc, stačí vajcia v mieste predaja
konečnému spotrebiteľovi na trhovom mieste označiť štítkom alebo výveskou
s uvedením dobre viditeľnej a ľahko čitateľnej informácie o tom, že ide
o netriedené vajcia priamo z prvovýroby a o mene a priezvisku prvovýrobcu.
V mieste predaja vajec prvovýrobca označí voľne uložené vajcia aj
informáciou o dátume alebo o období znášky vajec a o dátume ich minimálnej
trvanlivosti ako aj o spôsobe skladovania formou odporúčania spotrebiteľovi
držať a uchovávať vajcia po nákupe v chlade. Vajcia nemožno vopred baliť do
spotrebiteľských obalov a konečnému spotrebiteľovi sa musia ponúkať na
predaj ako voľne uložené. Predávajúci môže v prítomnosti kupujúceho
konečného spotrebiteľa a na jeho žiadosť vložiť vajcia do ním prineseného
obalu alebo do iného suchého, čistého a nepoužitého obalu. Vajcia sa nesmú
pred predajom konečnému spotrebiteľovi chladiť,
med, nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. Med musí
byť okrem údajov ustanovených v osobitnom predpise, ktorým je
VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja Slovenskej republiky
č. 127/2012 z 29. marca 2012 o označovaní potravín označený aj údajmi
o mene a priezvisku prvovýrobcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo o obchodnom
mene, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo
o obchodnom mene prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide
o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou; adrese zaregistrovanej
prevádzkarne alebo držiteľovi včelstiev; pôvode medu (kvetový alebo
nektárový, medovicový) ; dátume balenia.
Netriedené vajcia a med musia pochádzať z vlastnej produkcie, chovu, farmy alebo
činnosti prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie týchto činností osobitne zaregistrovaný na
územne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
c) potraviny živočíšneho pôvodu (produkty rybolovu a výrobky z nich, mäsové
výrobky, mlieko a výrobky z mlieka, triedené vajcia) sa môžu predávať v predajných
stánkoch, alebo z pojazdných predajných vozidiel (schválených úradom verejného
zdravotníctva), ktoré sú pre tento účel spôsobilé a budú umiestnené na vyčlenenom
mieste trhoviska.
Predávať mäso na trhoch a trhoviskách a v tržniciach zo stolov, stojanov alebo
z motorových vozidiel je zakázané; to sa nevzťahuje na predaj baleného mäsa v
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pojazdných predajniach, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu a sú
schválené úradom verejného zdravotníctva.
RVPS Košice – okolie vydá súhlasné stanovisko v zmysle § 8 ods. 3 písm. a f)
zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov, ak budú splnené minimálne požiadavky týkajúce sa zdravia a dobrých
životných podmienok zvierat.
Predajca je v zmysle § 37 zákona č. 39/2007 Z. z. povinný ohlásiť činnosť na
miestne príslušnej RVPS (RVPS Košice - okolie)
d) Jedlá s podávaním a pripravovaním z priestorov krátkodobých stánkov, ktoré majú
súhlasné rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva (podľa miesta stabilnej
prevádzky prevádzkovateľa) na ambulantný predaj a prípravu občerstvenia. Takého
stánky musia mať zabezpečený prívod tečúcej vody a vhodné odkanalizovanie.
e) Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový
tovar a hračky sa môžu predávať len v prevádzkach tržníc, v prevádzkach trhovísk,
v stánkoch s trvalým stanovišťom na príležitostných trhoch, pred prevádzkou jej
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach.
f) Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete sa môžu
predávať iba v prevádzkach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú
vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti.
g) Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkach tržníc, v prevádzkach
trhovísk a v pojazdných predajniach.
2) Na trhovisku sa môžu poskytovať tieto služby:
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
oprava dáždnikov
oprava a čistenie obuvi
výroba kľúčov
brašnárske služby
ľudová technická zábava (napr.: atrakcie, kolotoče)
maľovanie portrétov, fotografovanie
čistenie peria
3) Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
Označiť svoje predajné miesto podľa osobitných predpisov (podľa § 30 ods. 1 zákona
č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
Dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu.
Používať na predaj len správcom trhoviska určené predajné miesta.
Používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov (zákon
SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z.z.
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o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení
vyhlášky MF SR č. 59/1995 Z. z. a vyhlášky MF SR č. 353/1996 Z. z.).
Riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe
použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho
použitia alebo údržby.
Tovar označiť viditeľne cenovkami, predávajúci nesmie o tovare uvádzať nepravdivé
údaje (v zmysle § 15 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a § 12 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
Vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.
Vyradiť z predaja potraviny skazené, výrobky neznámeho pôvodu, vzbudzujúce
odpor alebo inak poškodené, deformované, znečistené chemicky alebo
mikrobiologicky narušené.
4) Suroviny a poľnohospodárske výrobky musia byť zdravotne nezávadné, schválené
Štátnou skúšobňou SPPI č. 229, nesmú byť umiestnené priamo na zemi, okrem
zemiakov, hlávkovej kapusty, melónov a koreňovej zeleniny. Počas predaja musia byť
potraviny chránené pred znečistením a vonkajšími vplyvmi. Zelenina, zemiaky, lesné
plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí. Ovocie musí byť akostne
triedené a počas predaja uložené v debnách, alebo košíkoch, prípadne vyložené na stole.
6) Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia a mať dostatok
obalového materiálu, zodpovedajúceho hygienickým predpisom. Vykonávať pri predaji
váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti
váženia.
7) Huby je možné predávať na základe „Osvedčenia o odbornej spôsobilosti“ vydaného
príslušnou komisiou. Oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov, ktoré sú
v osvedčení uvedené. Povolenie na predaj húb musí byť kupujúcim viditeľne
predložené a huby musia byť rozkrojené jedným pozdĺžnym rezom na požiadanie
zákazníka.
8) Šišky a čačinu v neupravenom stave je dovolené predávať na základe potvrdenia
o ich nadobudnutí.
9) Dovolené je predávať vlastné po domácky spracované drobné kuchynské potreby
z dreva, košikárske výrobky a ostatné po domácky vyrobené výrobky, napr. z prútia.
10) Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru podľa § 5 ods. 4 písm. a)
a b) zákona č. 178/1998 Z. z. sa nevyžadujú ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj
rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.
11) Osoba oprávnená predávať rastlinné a živočíšne výrobky na trhových miestach
z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny, 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
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drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom
nadobudnutí predávaných lesných plodín (nie starší ako 1 rok).
13) Na trhových miestach je zakázané predávať:
zbrane a strelivo
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
tabak a tabakové výrobky, výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na
predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
jedy, omamné a psychotronické 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.
14) Na trhových miestach je zakázané:
manipulovať s predajnými miestami bez súhlasu správcu trhového miesta (obce),
predávať tovar mimo predajného zariadenia (trhového miesta),
prevádzkovať hazardné hry a zúčastňovať sa na týchto hrách.

§5
Osoby oprávnené predávať a poskytovať služby
1. Na trhovisku môžu na základe povolenia Obce Valaliky predávať výrobky:
Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov.
Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody.
2. Na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku a na umiestnenie prenosného
predajného zariadenia na trhovisku je potrebné povolenie obce. Pri udeľovaní
povolenia môže správca trhoviska (Obec Valaliky) určiť žiadateľovi individuálne
ďalšie podmienky predaja v medziach tohto nariadenia. Povolenie sa vydáva na dobu
určitú na základe žiadosti.
3. Obec Valaliky vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste na území Obce Valaliky, osobe, ktorá sa preukáže splnenie podmienok podľa §
10 zákona č. 178/1998 Z. z. v platnom znení a predloží:
doklad totožnosti,
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doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na
ktorý sa doklad vyžaduje,
fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉH 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,
ak je žiadateľom osoba - predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín, 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 - potvrdenie nie staršie ako 1 rok alebo
nájomnú zmluvu.
4. V prípade, ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky
z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, prílohou
žiadosti je potvrdenie obce o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy na príslušný
kalendárny rok.
5. Na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na
trhovisku, ak doba predaja je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, sa vzťahuje
osobitný zákon.

§7
Predajný čas na trhoviskách v Obci Valaliky
e) Trhovisko za zdravotným strediskom - „Dopravné ihrisko“
Trhové dni sa určujú na každý deň v pracovnom týždni s výnimkou
spoločenských podujatí organizovaných Obcou Valaliky, ktoré sa
uskutočňujú aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja.
Predajná doba a prevádzkový čas sa stanovuje od 7.30 do 17.00 hod.
f) na verejnom priestranstve na Poľnej ulici - parkovisko pri OcÚ (predaj z auta)
Trhové dni sa určujú na každý deň v pracovnom týždni
Predajná doba a prevádzkový čas sa stanovuje od 7.30 do 17.00 hod.
g) Príležitostný predaj na verejnom priestranstve na Športovej ulici (5 m od začiatku
Hlavnej ulice) - počas odpustovej slávnosti v mesiaci november od 06.00 do 15.00
hod.)
h) na verejnom priestranstve na Hlavnej ulici (parkovisko pred kostolom) - predaj
jedál určených na priamu konzumáciu na mieste
Trhové dni sa určujú na každý deň v pracovnom týždni
Predajná doba a prevádzkový čas sa stanovuje od 8.30 do 17.00 hod.
Je zákaz parkovania motorovým vozidlom na ploche trhoviska, mimo nevyhnutne
potrebného času vyhradeného na zásobovanie.

21

VZN č.2/2015

§8
Predajná cena
Cena pri predaji tovaru na trhovisku sa dojednáva dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim,
v súlade s platnou právnou úpravou (zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov).

§9
Nájomné za predajné zariadenie a predajnú plochu
Predávajúci je povinný zaplatiť:
1. za užívanie verejného priestranstva na Trhovisku za zdravotným strediskom
a) – 0,50 €/m²/deň
b) - 2 € /m²/deň príležitostný predaj počas spoločenských podujatí
organizovaných Obcou Valaliky, ktoré sa uskutočňujú aj v dňoch pracovného
voľna a pracovného pokoja.
2. za užívanie trhového stola na Trhovisku za zdravotným strediskom – 1,50 €/deň
3. za užívanie verejného priestranstva pri príležitostnom predaji na verejnom
priestranstve na Športovej ulici (5 m od začiatku Hlavnej ulice) - počas odpustovej
slávnosti v mesiaci november – 2 €/ m²/deň
4. na verejnom priestranstve na Poľnej ulici - parkovisko pri OcÚ (predaj z auta)
– 0,50 €/m²/deň
5. na verejnom priestranstve na Hlavnej ulici (parkovisko pred kostolom) 0,50 €/m²/deň
6. O zaplatení poplatku správca trhoviska (obec Valaliky) vystaví doklad o zaplatení
označený dátumom.
7. Doklad o zaplatení je platca povinný si ponechať u seba za účelom kontroly.

§ 10
Osoby oprávnené na kontrolu dodržovania trhového poriadku
1. Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku sú oprávnení vykonávať:
správca trhoviska (Obec Valaliky) - poverení zamestnanci Obce Valaliky,
hlavný kontrolór obce,
orgány obce Valaliky
slovenská obchodná inšpekcia
orgány úradnej kontroly potravín
2. Pri vykonávaní kontroly dodržiavania tohto nariadenia sa vyššie uvedené orgány
dozoru preukazujú služobným preukazom, alebo poverením starostu obce Valaliky.
3. Pri ukladaní pokút za porušenie povinností orgány dozoru postupujú podľa osobitných
právnych predpisov uvedených v § 12 VZN č.2/2015.
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§ 11
Priestupky
1. Priestupku podľa zákona č. 178/1998 Zb. 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, sa dopustí fyzická
osoba, ktorá:
zriadila trhové miesto bez povolenia,
predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia,
predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú
určené Obcou Valaliky na predaj,
predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkach tržníc, v prevádzkach
trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred
prevádzkou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených
miest.
2. Priestupky podľa vyššie uvedeného prejednávajú orgány dozoru.
3. Za priestupok sa uloží pokuta do výšky 8 000 €. V blokovom konaní možno uložiť za
priestupok podľa vyššie uvedeného pokutu do 4 000 €.
4. Výnos pokút uložených SOI, orgánmi úradnej kontroly potravín je príjmom štátneho
rozpočtu, výnos pokút uložených obcou je príjmom obce.
5. Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť VZN Obce Valaliky č.6/2012
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Obce
Valaliky a Trhový poriadok Obce Valaliky zo dňa 18.5.2012.

§ 13
Záverečné ustanovenie
1. Na právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
2. Správca trhoviska - Obec Valaliky, nezodpovedá za škody spôsobené účastníkom trhu,
živelnými udalosťami a za škody z právneho vzťahu účastníkov kúpy a škody
spôsobené tretími osobami.
3. Pri každom úkone podľa tohto Trhového poriadku sa zamestnanec správcu trhoviska
preukazuje poverením starostom obce Valaliky.
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§ 14
Účinnosť
1. Tento Trhový poriadok ako príloha č.1 k VZN č.2/2015 o trhovom poriadku
a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na
území Obce Valaliky, schválený uznesením OZ Obce Valaliky č. 41/2015 zo dňa:
03.06.2015.

Vo Valalikoch dňa: 03.06.2015

Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Valaliky
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