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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NEDED

o PODMIENKACH

PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA
TRHOVÝCH MIESTACH V OBCI NEDED A TRHOVÝ PORIADOK OBCE NEDED
č.3/2016

Obec Neded v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) ai), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 3 ods. 8
zákona číslo 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

vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Neded a Trhový poriadok obce Neded.

§1
Predmet úpravy
Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) zriaďovateľa a zriadenie trhových miest na území obce Neded,
b) prevádzkový čas na trhových miestach,
c) druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach,
d) povinnosti predávajúcich a správcu na trhových miestach,
e) oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN, príslušných zákonov
a Trhového poriadku.
§2

Základné pojmy
1. Trhovým miestom je: trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené
na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.
2. Trhoviskomje nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovanie služieb.
3. Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných,
odevných, športových a iných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.
5. Za ambulantný predaj sa považuje 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 zariadenie sa vyžaduje stavebné povolenie.
6. Za stánok s trvalým stanovišt'om sa rozumie stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou
prevádzkou, ktorý je stavbou na verejnom priestranstve a predávajúci je jeho vlastníkom alebo
prenajímateľom.

§3

Trhové miesta v obci
11 Zriaďovateľom a zároveň aj správcom trhových miest je Obec Neded.
2/ Obec Neded má zriadené trhové miesta:
• trhovisko - súpisné číslo 767 - ide o kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovanie služieb, ktoré je vybudované na pozemku číslo parcely 995/1,
• verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj - jedná sa o miesta
verejne prístupné určené obcou: - parkovisko oproti novinovému stánku č. parcely 985
- parkovisko oproti artézskej studni č. parcely 1346/27
- parkovisko pri reformovanom kostole č. parcely 1346/31.
3/ Príležitostné trhy v obci sa konajú v priestoroch športového ihriska na parcele č. 1444/4 a 1444/5:
tretiu augustovú sobotu a nedeľu - jarmok,
štvrtú septembrovú nedeľu - hody.
4/ Obec Neded vydáva povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, vydáva
povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovom mieste. Žiadosť o povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa podáva na obecnom úrade na adresu: Obec Neded, Obecný
úrad Neded č. 844, 925 85 Neded. O povolenie môže požiadať osoba, ktorá spÍňa podmienky podľa § 10
zákona Č. 178/1998 Z.z. a predloží potrebné doklady uvedené v § 3 odsek 4,5 a 6 zákona Č. 178/1998 Z.z.
Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec Neded prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný
záujem, účelovosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovaných služieb.
5/ Výška poplatku za užívanie trhového miesta je stanovená podľa platného VZN obce Neded
o miestnych daniach pre príslušný kalendárny rok. Cenník poplatkov je vyvesený na trhovisku spolu
s trhovým poriadkom. Poplatky za jednorazové prenajatie predajného stola alebo za prenajatú plochu
vyberá obec Neded prostredníctvom Obecnej polície v Nedede priamo na trhovom mieste v hotovosti. Pri
prenajatí trhového miesta na polrok alebo rok sa spíše nájomná zmluva a platí sa vopred na obecnom
úrade v Nedede.

§4
Trhové dni a prevádzková doba trhových miest
Trhovým dňom v obci Neded je každý deň okrem nedele.
Prevádzkový čas je stanovený podľa letného a zimného času nasledovne:
a) v letnom období pondelok - sobota: 6.00 hod. - 18.00 hod.,
b) v zimnom období pondelok - sobota: 7.00 hod. - 16.00 hod ..

§5
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1/ Na trhovom mieste sa môžu predávať /§ 7 zákona Č. 178/1998 z.z.!:
a) potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení zodpovedajúce hygienickým predpisom:
- čerstvé ovocie, čerstvá zelenina a zemiaky,
- perníky, cukrovinky,
- kakao a kakaové výrobky, čokoláda
- zmrzlina v chladiarenskom zariadení a nanuky v mraziarenskom zariadení,
- popcorn, varená kukurica, pečené tekvicové a slnečnicové semiačka, pečené zemiaky,
- mlynárske a pekárenské výrobky,
- trdelník,
- káva, čaj,
- mäso a mäsové výrobky, zverina a hydina v chladiarenskom zariadení,
- živé sladkovodné trhové ryby, živá hydina,
- vajcia
- mliečne výrobky,
- sušené ovocie, orechy, mandle,

- včelí med, včelie produkty, všeobecne známe liečivé rastliny a lesné plody,
- hotové jedlá a rýchle občerstvenie,
- alkoholické a nealkoholické nápoje na príležitostných trhoch.
b) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí - kvety, priesady, sadenice,
ozdobné a ovocné kry a stromy, okrasné dreviny stromy, semená, vianočné stromčekyapod.
c) spotrebné výrobky - textil, odev, obuv, domáce potreby, elektronické a elektrotechnické
výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, hračky, galantéria,
nábytok, knihy a pod. sa môžu predávať len v prevádzkarniach trhoviska, v stánkoch s trvalým
stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch na vlastnom predajnom zariadení, pred
prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach. Športové potreby sa môžu
predávať iba v pojazdných predajniach. Predaj elektrotechnických výrobkoch, ktoré sú napájané
z elektrickej siete, je možný len v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sa dá bezpečne
odskúšať tento výrobok. Tieto obmedzenia sa netýkajú propagačných predajných akcií, ktorými sa
podporuje uvádzanie nového výrobku na trh.
2/ Na trhovom mieste možno poskytovať tieto služby /§ 8 zákona Č. 178/1998 Z.z.!:
a) brúsenie nožov, nožníc, náradia,
b) oprava dáždnikov,
c) kľúčové služby,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) čistenie peria,
f) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
g) reklama, propagácia, prezentácia firmy,
h) iné služby ako kolotoče, skákacie hrady,
3/ V obci sa ambulantne môže predávať /§ 9 zákona Č. 178/1998 Z.z.!:
~ knihy, denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych alebo iných diel,
~ drobné umelecká predmety a drobné remeselné výrobky,
~ spotrebné výrobky,
~ jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny,
~ ovocie a zelenina,
~ potraviny z odseku 1 vrátane balených mrazených krémov a balenej zmrzliny,
~ kvetiny, dreviny a priesady,
,~ žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
~ sladkovodné trhové ryby.
4/ Ambulantný predaj pri cestách mimo obce je zakázaný.

§6
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhovom mieste sa zakazuje predávať /§ 6 zákona Č. 178/1998 Z.z.!:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a výbušné predmety,
c) tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky a netabakové výrobky, ktoré sú určené na fajčenie,
e) lieh, 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, nebezpečné živočíchy,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, okrem propagačných predajných podujatí
a zvodov zvierat organizovanými zväzmi a združeniami chovateľov,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.

§7

Povinnosti predávajúcich na trhovom mieste
11 Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
• označiť svoje predajné zariadenie viditeľne menom priezviskom a adresou predávajúceho alebo
názvom a sídlom firmy, prípadne menom, priezviskom a adresou zodpovedného zástupcu pre
prípad uplatnenia reklamácie,
• dodržiavať trhový poriadok trhoviska, ambulantného predaja a príležitostného trhu,
• používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu podľa osobitných
predpisov!,
• udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať
prenajaté miesto čisté a upratané,
• zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
• pri predaji váženého tovaru používať ciachové váhy, miery a závažia a dodržiavať zásady zákona
o ochrane spotrebiteľa, vážiť, merať spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti
váženia a merania.
2/ Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánom 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 a doklad o zaplatení miestnej dane v zmysle platného
VZN o miestnej dani,
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, v prípade predaja vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými
osobami v primeranom množstve sa doklad o nadobudnutí tovaru nevyžaduje.

§8
Povinnosti správcu na úseku správy trhových miest
Správcom trhových miest je Obec Neded. Správca je povinný:
a) vypracovať a zverejniť trhový poriadok schválený obecným zastupiteľstvom príloha č. 1,
b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji,
c) kontrolovať u predávajúceho na trhových miestach oprávnenia na podnikanie a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach (okrem FO predávajúcich vlastné
výroky v primeranom množstve, na ktoré nie je potrebné povolenie) - u týchto výrobkov správca
posúdi primeranosť množstva týchto výrobkov, ďalej kontroluje doklad o nadobudnutí tovaru,
používanie elektronickej registračnej pokladnice, alebo virtuálnej registračnej pokladnice podľa
osobitných predpisov', kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti osoby predávajúcej hríby,
d) kontroluje udržiavanie čistoty, hygieny a poriadku na trhovom mieste počas predaja ale aj po
skončení predaja.
§9

Priestupky
Fyzická a právnická osoba, ktorá predáva svoj tovar, výrobky a služby na trhových miestach sa
dopúšťa priestupku ak:
nemá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb od Obce Neded,
» predáva výroby, ktorých predaj je zakázaný alebo, ich predaj obec Neded nepovoľuje,
» zriadila trhové miesto bez povolenia Obce Neded,
» ak predáva svoj tovar, výrobky a ponúka služby mimo priestoru určeného obcou Neded, pre
tento cieľ,
nedodrží zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce.

»

»

§10
Orgán dozoru a sankcie
1/ Dozor nad dodržiavaním tohto VZN a zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb vykonáva Obec Neded, ako orgán dozoru, prostredníctvom Obecnej polície Neded
21 Orgán dozoru uloží pokutu do výšky 17 000,- EUR pre fyzickú osobu - podnikateľa alebo pre
právnickú osobu, ktorá porušila ustanovenia § 12 ods. 2 pís. zákona č. 178/1998 Z.z..
31 Orgán dozoru uloží pokutu za priestupky do výšky 8 000,- EUR a v blokovom konaní do 4 000,- EUR
pre fyzické osoby, ktoré sa dopúšťajú priestupku podľa § 13 ods.1 zákona č. 178/1998 Z.z..
41 Obcou uložené pokuty sú príjmom obce Neded.
51 Orgán dozoru zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej
a právnickej osobe, ktorá si bez povolenia zriadila trhové miesto, predáva výrobky a poskytuje služby na
trhovom mieste bez povolenia alebo nedodržiava povinnosti predávajúcich (§ 11 zákona
č. 178/1998 Z.z.). Zákaz sa porušiteľovi oznámi ústne a na mieste sa spíše záznam, ktorý sa odovzdá
porušiteľovi. Porušiteľ má možnosť podať do troch dní námietku. Námietka nemá odkladný účinok.
O námietke do piatich pracovných dní rozhodne starosta obce. Rozhodnutie po doručení porušiteľovi je
právoplatné.

§11
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Neded schválilo dňa 28.06.2016 toto Všeobecne záväzné nariadene
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Neded č. 3/2016
Uznesením č. 14/0Z/20 16 a účinnosť nadobúda 15-tym dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Neded o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Neded a Trhový poriadok obce Neded č. 3/2016 sa
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Neded o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach obce Neded č. 2/20013 zo dňa 26.11. 2013.

V Nedede, dňa: 29.06.2016

Vyvesené: 04.06.2016
Zvesené: 19,.07.2016

l) Zákon SNR Č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií SR Č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky
Ministerstva financií SR Č. 659/1995 Z.z. a vyhlášky Ministerstva financií SR Č. 353/1996 Z.z.

Príloha

Č.

1
TRHOVÝ PORIADOK

Obce Neded
11 Správcom trhových miest je Obec Neded so sídlom: Obec Neded, Obecný úrad Neded,
925 85 Neded.

Č.

844,

21 Trhové miesta v obci:

•
•

trhovisko - súpisné číslo 767 - ide o kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovanie služieb, ktoré je vybudované na pozemku číslo parcely 99511,
verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj - jedná sa o miesta
verejne prístupné určené obcou: - parkovisko oproti novinovému stánku Č. parcely 985,
- parkovisko oproti artézskej studni Č. parcely 1346/27,
- parkovisko pri reformovanom kostole Č. parcely 1346/31.

3/ Príležitostné trhy v obci sa konajú v priestoroch športového ihriska na parcele
tretiu augustovú sobotu a nedeľu - jarmok,
štvrtú septembrovú nedeľu - hody.

Č.

1444/4 a 1444/5:

41 Trhové dni a prevádzková doba trhových miest:

trhovým dňom v obci Neded je každý deň okrem nedele,
prevádzkový čas je stanovený podľa letného a zimného času nasledovne:
a) v letnom období pondelok - sobota: 6.00 hod. - 18.00 hod.,
b) v zimnom období pondelok - sobota: 7.00 hod. -16.00 hod..
51 Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb:
AI Na trhovisku sa môžu predávať I§ 7 zákona Č. 178/1998 z.z.!:

aj potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení zodpovedajúce hygienickým predpisom:
- čerstvé ovocie, čerstvá zelenina a zemiaky,
- perníky, cukrovinky,
- kakao a kakaové výrobky, čokoláda
- popcorn, varená kukurica, pečené tekvicové a slnečnicové semiačka, pečené zemiaky,
- mlynárske a pekárenské výrobky,
- mäso a mäsové výrobky, zverina a hydina v chladiarenskom zariadení,
- živé sladkovodné trhové ryby, živá hydina,
- vajcia,
- mliečne výrobky,
- sušené ovocie, orechy, mandle,
- včelí med, včelie produkty, všeobecne známe liečivé rastliny a lesné plody,
b) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí - kvety, priesady, sadenice, ozdobné
a ovocné kry a stromy, okrasné dreviny stromy, semená, vianočné stromčekyapod.
c) spotrebné výrobky - textil, odev, obuv, domáce potreby, elektronické a elektrotechnické
výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, hračky, galantéria,
nábytok, knihy a pod. sa môžu predávať len v prevádzkarniach trhoviska, v stánkoch s trvalým
stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch na vlastnom predajnom zariadení, pred
prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach. Športové potreby sa môžu
predávať iba v pojazdných predajniach. Predaj elektrotechnických výrobkoch, ktoré sú napájané
z elektrickej siete, je možný len v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sa dá bezpečne
odskúšať tento výrobok. Tieto obmedzenia sa netýkajú propagačných predajných akcií, ktorými sa
podporuje uvádzanie nového výrobku na trh.
d) Na trhovisku sa môžu poskytovať tieto služby /§ 8 zákona Č. 178/1998 Zs.):
- brúsenie nožov, nožníc, náradia,
- oprava dáždnikov,
- kľúčové služby,

-

oprava a čistenie obuvi,
čistenie peria,
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
reklama, propagácia, prezentácia firmy,
iné služby ako kolotoče, skákacie hrady,

BI Pri príležitostných trhoch sa môže predávať:
a) potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení zodpovedajúce hygienickým predpisom:
- čerstvé ovocie, čerstvá zelenina a zemiaky,
- perníky, cukrovinky,
- kakao a kakaové výrobky, čokoláda
- zmrzlina v chladiarenskom zariadení a nanuky v mraziarenskom zariadení,
- popcorn, varená kukurica, pečené tekvicové a slnečnicové semiačka, pečené zemiaky,
- mlynárske a pekárenské výrobky,
- trdelník,
- káva, čaj,
- mäso a mäsové výrobky, zverina a hydina v chladiarenskom zariadení,
- živé sladkovodné trhové ryby, živá hydina,
- vajcia,
- mliečne výrobky,
- sušené ovocie, orechy, mandle,
- včelí med, včelie produkty, všeobecne známe liečivé rastliny a lesné plody,
- hotové jedlá a rýchle občerstvenie,
- alkoholické a nealkoholické nápoje na príležitostných trhoch.
b) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí - kvety, priesady, sadenice, ozdobné
a ovocné kry a stromy, okrasné dreviny stromy, semená, vianočné stromčeky apod.
c) spotrebné výrobky - textil, odev, obuv, domáce potreby, elektronické a elektrotechnické
výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, hračky, galantéria,
nábytok, knihy apod. sa môžu predávať len v prevádzkarniach trhoviska, v stánkoch s trvalým
stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch na vlastnom predajnom zariadení, pred
prevádzkarňou jej prevádzkovatel'om a v pojazdných predajniach. Športové potreby sa môžu
predávať iba v pojazdných predajniach. Predaj elektrotechnických výrobkoch, ktoré sú napájané
z elektrickej siete, je možný len v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sa dá bezpečne
odskúšať tento výrobok. Tieto obmedzenia sa netýkajú propagačných predajných akcií, ktorými sa
podporuje uvádzanie nového výrobku na trh.
d) Na príležitostných trhoch sa môžu poskytovať tieto služby I§ 8 zákona Č. 17811998 z.z.!:
- brúsenie nožov, nožníc, náradia,
- oprava dáždnikov,
- kľúčové služby,
- oprava a čistenie obuvi,
- čistenie peria,
- pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
- reklama, propagácia, prezentácia firmy,
- iné služby ako kolotoče, skákacie hrady,
CI V obci sa ambulantne môže predávať I§ 9 zákona č. 178/1998 Z.z.!:
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knihy, denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych alebo iných diel,
drobné umelecká predmety a drobné remeselné výrobky,
spotrebné výrobky,
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny,
ovocie a zelenina,
potraviny z odseku 1 vrátane balených mrazených krémov a balenej zmrzliny,
kvetiny, dreviny a priesady,
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
sladkovodné trhové ryby.

DI Ambulantný predaj pri cestách mimo obce je zakázaný.

61 Podmienky predaja na trhovom mieste:
a.
b.
c.
•
•

•
•
•

d.

Na trhovom mieste môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické osoby a právnické osoby
na základe povolenia, ktoré na žiadosť predávajúceho vydáva obce Neded.
Predaj v prenosných predajných zariadeniach sa môže len na základe povolenia, ktoré na žiadosť
vydáva obec Neded.
Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
dodržiavať trhový poriadok, VZN obce Neded o podmienkach predaja a poskytovania služieb na
trhových miestach a príslušné zákony,
označiť svoje predajné zariadenie viditeľne menom priezviskom a adresou predávajúceho alebo
názvom a sídlom firmy, prípadne menom, priezviskom a adresou zodpovedného zástupcu pre
prípad uplatnenia reklamácie,
používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu podľa osobitných
predpisov',
zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
pri predaji váženého tovaru používať ciachové váhy, miery a závažia a dodržiavať zásady zákona
o ochrane spotrebiteľa, vážiť, merať spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti
váženia, merania.
Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánom dozoru:
doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti,
povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení miestnej dane v zmysle platného
VZN o miestnej dani,
zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter
predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
pri predaji lesných plodín súhlas vlastníka lesného pozemku na ich zber,
doklad o nadobudnutí tovaru, v prípade predaja vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými
osobami v primeranom množstve sa doklad o nadobudnutí tovaru nevyžaduje.

Výška poplatku za užívanie trhového miesta je stanovená podľa platného VZN obce Neded
o miestnych daniach pre príslušný kalendárny rok. Cenník poplatkov je vyvesený na trhovisku spolu
s trhovým poriadkom. Poplatky za jednorazové prenajatie predajného stola alebo za prenajatú plochu
vyberá obec Neded prostredníctvom Obecnej polície v Nedede priamo na trhovom mieste v hotovosti. Pri
prenajatí trhového miesta na polrok alebo rok sa spíše nájomná zmluva a platí sa vopred na obecnom
úrade v Nedede.
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81 Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja na trhovisku, pn príležitostných trhoch
a pri ambulantnom predaji:
Predávajúci je povinný:
a)·dodržiavať všetky právne predpisy v oblasti hygieny, ochrany zdravia, podmienok predaja výrobkov
a poskytovania služieb, ďalej veterinárne a bezpečnostné predpisy.
b) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote a aj po skončení predaja zanechať
prenajaté miesto čisté a upratané.

V Nedede, dňa: 29.06.2016

Ing. Štefan Jancsó
starosta obce

