Všeobecne záväzné nariadenie Obecného
zastupiteľstva v Turni č. 1/1998
Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Turni č. 1/1998
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
Obec Tureň v zmysle § 6 odseku 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona SNR č. 455/1990 Zb.
živnostenský zákon v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona SNR č.
634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a pre nadobudnutie účinnosti zákona NR SR
č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie

Č1. I. - Všeobecné podmienky
Trhovým miestom sa rozumie miesto na príležitostný trh a ambulantný predaj.
a/ Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
priestranstve a v čase určenom na takýto predaj
b/ Ambulantným predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným
stanovišťom predaj na prenosných predajných zariadeniach a predaj v pojazdnej
predajni.
Obec Tureň zriaďuje nasledovné trhové miesta:
a/ na predaj výrobkov priestranstvo na dvore obecného úradu, kde sa nachádzajú
dva trhové stoly
b/ na poskytovanie služieb verejné priestranstvo pred obecným úradom
Podrobnejšie podmienky pre predaj na príležitostných trhoch stanovuje osobitný
predpis – Trhový poriadok obce Tureň.
Predávať sa povoľujú len tie tovary a výrobky (ďalej len tovary), ktoré majú
platné nadobúdacie doklady ev. u ktorých predajca preukáže spôsob získania
alebo pôvod, a u potravín aj vyznačený spotrebiteľský dátum.
Zakazujú sa predávať tovary





nekvalitné
po záručnej dobe
hygienicky závadné
ktoré sú inými zákonnými úpravami predávať zakázané, alebo sa môžu
predávať len za určitých podmienok (viď. článok II. tohoto VZN)

Predaj môže uskutočňovať osoba, ktorá má na túto činnosť na území SR
oprávnenie (živnostenský list, koncesnú listinu a pod.)
Ambulantný predaj sa povoľuje vykonávať len v stánkoch s dočasným
stanovišťom. Nie je dovolené vystavovať tovar na kapotách automobilov a na

zemi, ani ho predávať priamo z dopravného prostriedka.
Tovary, na ktoré sa vzťahujú predpisy o povinnosti používať registračné
pokladnice, sa môžu predávať len s ich použitím.
Predajca je povinný vystaviť doklad o zaplatení, v prípade tovarov, na ktoré sa
vzťahuje záruka, aj záručný list.

Č1. II. - Podmienky predaja
Na trhových miestach sa zakazujú predávať výrobky:











zbrane a strelivo
výbušniny a pyrotechnické výrobky
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
tabak a tabakové výrobky
lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
jedy, omamné a psychotronické látky
lieky
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb (zákaz sa nevzťahuje
na propagačné predajné podujatia)

Na trhových miestach sa môžu predávať:




spotrebné výrobky, textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce
potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný
tovar, športové potreby a hračky
potravinárske výrobky: (obec určí po dohode s príslušnými orgánmi
potravinového dozoru)

Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:







brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
oprava dáždnikov
oprava a čistenie obuvi
kľúčové služby
sklenárske práce
opravy domácich spotrebičov

Č1. III. - Čas predaja
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb je možné v čase: pondelok, streda
a piatok od 8,00 do 15,00 hod., ak tieto dni nie sú štátom vyhlásenými sviatkami.
Ambulantný predaj je povolený aj v sobotu od 14,00 do 16,00 hod.

Č1. IV. - Poplatky

1. Poplatok za vyhlásenie reklamy o predaji a za poskytnutie Miesta na predaj
určuje VZN obce o miestnych poplatkoch.
2. Poplatky sa platia vopred. Platiteľovi sa vystaví doklad o zaplatení.

Č1. V. - Spoločné ustanovenie
1. Predajca je povinný každý predaj ohlásiť na obecnom
úrade, dohodnúť podmienky predaja, zaplatiť poplatky a
oboznámiť sa s týmto VZN.
1. Predajca je povinný predložiť na požiadanie orgánu dozoru obce





živnostenský list alebo rovnocenný doklad oprávňujúci na predaj, a to
v origináli, alebo úradne overenej kópii
doklad o nadobudnutí tovaru
doklad o kvalite a nezávadnosti tovaru
registračnú pokladnicu a preukázať jej funkčnosť
1. Orgán dozoru je obec, zastúpená pracovníkom obecného úradu , alebo
obcou určená osoba, ktorá sa preukáže poverením obce vykonávať
kontrolu, opatreným pečiatkou obecného úradu potrebné doklady už pri
ohlásení predaja.
2. Predajca je povinný po skončení predaja odstrániť všetky produkty (obaly,
zbytky zeleniny a ostatnú nečistotu), ktoré spôsobil predajom alebo
poskytovaním služieb a zanechať trhové miesto čisté a upravené.

Č1. VI. - Záverečné ustanovenie
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo
v Turni dňa 7.7.1998
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 15. dňom
vyvesenia v obci Tureň, t. j. dňa 23.7.1998
VZN vyvesené dňa 8.7.1998
zvesené dňa 22.7.1998

