OBEC BETLIAR
Obecné zastupiteľstvo v Betliari na základe ust. § 6 zák. SNR č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ust. § 3 ods. 3 a ust. § 5 zákona č.
178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
v y d á v a toto

všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2011
ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach a tento

Trhový poriadok
PRVÁ ČASŤ.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce upravuje predaj tovarov a poskytovanie služieb na
trhových miestach v kat. území obce Betliar.
2) Trhové miesta v kat. území obce Betliar sú:
a) verejný priestor pri autobusovej zastávke na parkovisku pri Jednote,
b) verejný priestor pred budovou obecného úradu,
c) ostatné priestory, ktoré budú určené osobitne starostom obce,
d) kultúrny dom.
3) Na určených trhových miestach sa môžu predávať výrobky a poskytovať služby, ktoré sú
vymedzené v trhovom poriadku.
4) Trhovými dňami sú:
a) pre predaj ovocia a zeleniny každý pracovný deň od 7.30 do 18.00 hod. a v sobotu od
7.30 do 13.00 hod. (ak sú dostupné služby predávajúceho),
b) pre predaj textilu, obuvi, čistiacich prostriedkov a drogérie každý pracovný deň od 7.30
do 18.00 hod. a v sobotu od 7.30 do 13.00 hod. (ak sú dostupné služby predávajúceho).
5) Správu trhových miest vykonáva Obec Betliar.

DRUHÁ ČASŤ
Trhový poriadok
Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1) Tento trhový poriadok upravuje práva a povinnosti správcu trhového miesta, zákaz predaja
niektorých výrobkov, obmedzenie predaja výrobkov, druhy poskytovaných služieb,
ambulantný predaj v obci a osoby, ktoré sú oprávnené predávať výrobky a poskytovať
služby na trhových miestach.
2) Trhový poriadok upravuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach, stanovuje
orgány, ktoré sú oprávnené vykonávať dozor a ukladať sankcie.
Čl. 3
Základné ustanovenia
1) Obec Betliar, ako správca trhoviska určuje za trhové miesto: priestor, ktorý je označený
úradnou tabuľou.
2) Na trhových miestach sa môžu predávať:
a) ovocie a zelenina
b) potraviny za dodržania podmienok stanovených v § 12 zákona č. 152/1995 Z. z.
o potravinách: potraviny hygienicky balené
c) poľnohospodárske produkty - rastlinné z vlastnej pestovateľskej činnosti a lesné plody,
ovocné a okrasné stromy a kríky,
d) spotrebné výrobky (textilné výrobky, odevné výrobky, domáce potreby, drogériový
tovar, obuv, čistiace potreby)
e) úžitkové drevárske a umelecké výrobky3) Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
b) oprava dáždnikov.
4) V ambulantnom predaji v obci sa môžu predávať z auta na takýto predaj vybavené:
a) zmrzlina balená a nebalená,
b) ovocie, zelenina, kvetiny,
c) drogistický tovar,
d) úžitkové drevárske a umelecké výrobky.
Pokiaľ auto nebude prispôsobené na tento predaj, predajca je povinný tovar vyložiť na
pulty.
Čl. 4
Oprávnenie na predaj
1) Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať:
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a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č. 40/91 Zb.
o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov - predložia originál
živnostenského listu,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej produkcie a lesné
plody - predložia potvrdenie z obce.
2) Predávajúci na trhovom mieste musí mať povolenie na predaj vydané obcou a musí mať
svoje predajné zariadenie označené menom a názvom. Uhradenie poplatku za trhové
miesto sa považuje za vydané povolenie obce na predaj. O vydaných povoleniach
(uhradených poplatkoch za trhové miesto) sa bude viesť samostatná evidencia na
ekonomickom oddelení OcÚ.
Čl. 5
Podmienky predaja na trhových miestach
1) Na trhových miestach sa môžu predávať poľnohospodárske výrobky a tovary v súlade
s platnou právnou úpravou a technickými a hygienickými normami. Výrobky a tovary
musia byť zdravotne nezávadné.
2) Predávajúci musí mať zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu
zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru.
3) Rýchlená zelenina musí mať certifikát.
4) Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia. Tovar a výrobky je
povinný predávajúci na požiadanie zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať.
5) Lesné plody, poľnohospodárske výroby a ďalšie poľnohospodárske produkty musia byť
očistené, zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých listov.
6) Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto v čistom stave a po skončení predaja
ho za sebou upratať.
7) Poľnohospodárske výrobky a tovary musia byť viditeľne a zreteľne označené
maloobchodnými cenami a ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných
triedach, aj akostnou triedou.
8) Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, musia mať pri predaji registračnú
pokladnicu a autorizovanú inšpekčnú knihu.
Čl. 6
Zákaz predaja
1) Na trhových miestach je zakázané predávať:
a)
b)
c)
d)

zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlačoviny ohrozujúce mravnosť,
tabak a tabakové výrobky,
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lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
jedy, omamné a psychotropné látky, lieky,
automobily, motocykle a ich súčiastky a príslušenstvo,
zvieratá, s výnimkou trhových konzumných rýb,
huby (čerstvé aj sušené),
nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho
pôvod,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.

e)
f)
g)
h)
i)
j)

2) Forma podomového predaja akýchkoľvek výrobkov a tovarov sa prísne zakazuje.
3) Na trhovom mieste nesmú predávať osoby mladšie ako 18 rokov a osoby, ktoré nemajú
trvalý pobyt na území SR a nemajú oprávnenie na podnikanie vydané orgánmi SR.
4) Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov, pokiaľ
je to v záujme obyvateľov obce.
TRETIA ČASŤ
Poplatky za predaj na trhových miestach
Čl. 7
Trhový poplatok
Predávajúci na trhových miestach sú povinní zaplatiť nasledovné trhové poplatky:
a) poplatok za jedno trhové miesto 3,50 Eur (jeden kalendárny deň) pre fyzické osoby, ktoré
predávajú výrobky z vlastnej produkcie a 2,00 Eur za vyhlásenie,
b) poplatok za predaj v Kultúrnom dome (za jeden kalendárny deň) – v lete 7,00 Eur/hod.,
v zime 10 Eur/hod.,
c) v prípade zaujatia nadrozmerného priestoru na trhovom mieste sa môže poplatok zvýšiť
do 5-násobku základného poplatku.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Kontrola predaja na trhových miestach
Čl. 8
1) Predaj na trhových miestach riadi obec Betliar všeobecne záväzným nariadením, trhovým
poriadkom a vykonávaním dozoru nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného
nariadenia a trhového poriadku.
2) Dozor nad predajom na trhových miestach v obci môžu vykonávať:
a) starosta obce,
b) správca trhoviska,
c) komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít,
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d) príslušné orgány štátnej správy (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská
poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia)
3) Predávajúci sa musí orgánu vykonávajúcemu dozor preukázať nasledovnými dokladmi:
a)
b)
c)
d)

preukaz totožnosti,
povolením obce a potvrdením o zaplatení poplatku,
živnostenským oprávnením - originálom živnostenského listu,
dokladmi, ktoré oprávňujú predávajúceho k predaju tovaru (zdravotný preukaz, doklad
o nadobudnutí tovaru, autorizovanú inšpekčnú knihu a pod.)
PIATA ČASŤ
Sankcie
Čl. 9

V prípade porušovania jednotlivých ustanovení tohto trhového poriadku sú orgány
vykonávajúce dozor oprávnené:
a) iniciovať začatie priestupkového konania, príp. odňatie živnostenského oprávnenia
b) uložiť pokutu v zmysle zákona 178/98 Zb. z. paragrafu 12, ods. 2, písm. a, b.
ŠIESTA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 10
1) Návrh tohto VZN bol vyvesený v obecnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce
dňa:
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie - trhový poriadok prijalo Obecné zastupiteľstvo
v Betliari dňa 9.5.2011 uznesením č. 23-5/2011.
3) Ďalšie zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia - trhového poriadku
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Betliari.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie - trhový poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia
v OZ.

Július Farkašovský
starosta obce
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