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Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Kunerad.

V Kunerade dňa 13.10.2014

Obec Kunerad v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) zák. č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva
pre územie obce Kunerad toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území obce Kunerad.
Obec Kunerad v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon o podmienkach predaja“) a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Kunerad toto
Všeobecne záväzné nariadenie:
§1
Úvodné ustanovenie
Toto Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových
miest, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach (ďalej len trhový poriadok).
§2
Základné pojmy
1. Pre účely tohto VZN sa rozumie :
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené
na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovanie služieb,
c) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v
prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach,
d) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom
na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj vlastných použitých
textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými
osobami medzi sebou,
e) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zaradeniach, 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,
f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý
je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstva a je vlastnený predávajúcim alebo prenajatý
predávajúcemu.
2. 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. To neplatí, ak ide
o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu.
3. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj
tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k
prevádzkarni.
4. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným,
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov .

§3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Trhové miesto v katastrálnom území obce zriaďuje obec. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba
na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva obec. Na zriadenie trhového miesta
na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ
vlastnícke právo, je potrebný písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
2. Pri zriaďovaní trhového miesta a pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na
ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a
poskytovania služieb a na účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom záujme.
3. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Povolenie na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva obec, po splnení podmienok stanovených zákonom
o podmienkach predaja.
4. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach pre
právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a samostatne hospodáriacich roľníkov je
uvedená v prílohe č. 1 VZN.
5. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste pre
fyzické osoby je uvedená v prílohe č. 2 VZN.
6. Splnenie podmienok predaja a poskytovania služieb sa preukazuje v súlade s §3 ods. 3, ods. 4,
ods. 5 a ods. 6 zákona o podmienkach predaja predložením:
a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom osoba podľa § 7
písm. a) VZN; žiadateľ na žiadosť obce predloží k nahliadnutiu originál oprávnenia na podnikanie,
b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom osoba podľa §
7 písm. b) VZN; čestné vyhlásenie žiadateľ podáva v prílohe č. 3 VZN,
c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité
výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 7 písm. c) VZN,
7. Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
je aj
a) 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,
b) fotokópia 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. Čestné vyhlásenie žiadateľ podáva v prílohe č. 3 VZN.
§4
Určenie trhové miesta a správca trhových miest
1. Obec Kunerad zriaďuje trhové miesta určené na príležitostné trhy a ambulantný predaj:
a) príležitostné trhy:
1. v Kultúrnom dome, Kunerad č. 60,
2. v Materskej škole (len pre zriaďovateľa materskej školy),
3. v Základnej škole (len pre zriaďovateľa základnej školy),
4. pred Hasičskou zbrojnicou, parcela č. 56/4 C-KN, k. ú. Kunerad
b) ambulantný predaj:
1. na verejných priestranstvách pred Obecným úradom a Hasičskou zbrojnicou.
2. Za správcu príležitostného trhu sa považuje zriaďovateľ príležitostného trhu alebo osoba, ktorá má
živnostenské oprávnenie na správu trhovísk, tržnice a príležitostného trhu a ktorej bola správa
príležitostného trhu zverená jeho zriaďovateľom.
3. Správu trhových miest s ambulantným predajom na celom území obce vykonáva obec Kunerad,
Kunerad č. 60, 013 13. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2 ods.
2, za správcu trhového miesta sa považuje vlastník iného ako verejného priestranstva alebo vlastník
nebytového priestoru.

§5
Úhrada za trhové miesta
1. Obec určuje úhradu za jednotlivé trhové miesta:
1.1 za príležitostné trhy
a) v Kultúrny dom, Kunerad č. 60 v období vykurovania
30 eur/deň,
mimo vykurovacieho obdobia
27 eur/deň,
kde obec poskytuje zariadenie na umiestnenie predávaného tovaru (stoly a stoličky,)
b) v Materskej škole - zdarma
c) v Základnej škole - zdarma
d) pred Hasičskou zbrojnicou, parcela č. 56/4 C-KN, k. ú. Kunerad do 1 hodiny - zdarma,
nad 1 hodinu do 5 hodín 6 eur,
nad 5 hodín 20 eur,
1.2 za ambulantný predaj, poskytnutie predajného miesta na umiestnenie vlastného predajného
zariadenia trhovníka.
a) na verejných priestranstvách pred Obecným úradom a Hasičskou zbrojnicou
do 1 hodiny - zdarma,
nad 1 hodinu do 5 hodín 6 eur,
nad 5 hodín 20 eur,
V úhrade nie sú zahrnuté náklady na odber elektrickej energie súvisiace s užívaním predajného
miesta. Spotrebovanú energiu vyúčtuje obec na základe skutočnej spotreby.
2. Obec neposkytuje predajné stánky s trvalým stanovišťom.
3. Úhradu za trhové miesta vyberá obec v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Kunerade, s
vystavením príjmového dokladu.
§6
Údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase
1. Obec stanoví v povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predajný
a prevádzkový čas pre príležitostné trhy a pre ambulantný predaj, v rozmedzí pondelok - nedeľa, v
čase od 6.00 hod. do 22.00 hod.
2. Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje.
§7
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov (napr.
Živnostenský zákon, Obchodný zákonník),
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny (zákon č. 105/1990 o súkromnom podnikaní, § 2 ods. 3
zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa),
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie obec nepovolila je
zakázaný.
3. Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak
predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje zákonom alebo osobitnými predpismi určené
podmienky.
§8
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhových miestach je povinný:
a) dodržiavať tento Trhový poriadok
b) označiť svoje predajné zariadenie menom fyzickej alebo právnickej osoby, obchodným názvom,
sídlom, menom zodpovedného vedúceho,
c) predávať len na predajnom mieste, ktoré má určené správcom trhoviska,
d) dodržiavať hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa,
e) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o vlastnostiach predávaných
výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a
zvláštnymi technickými pravidlami a v prípadoch ustanovených zákonom riadne vyplniť záručný list,

f) vysporiadať reklamácie spotrebiteľov podľa platných predpisov,
g) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť kupujúcemu
prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
h) dodržiavať podmienky pre predaj bezpečných potravín - u zeleniny maximálne prípustné
množstvo dusičnanov,
i) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
j) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou a akostnou triedou, zabezpečiť
predaj v súlade s cenovými predpismi a ceny správne účtovať,
k) udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné
miesto čisté a upratané.
2. Predávané potraviny musia byť označené v zmysle požiadaviek platnej legislatívy.
3. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového
miesta s ambulantným predajom a orgánu 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 nájomného za predajné
zariadenie alebo predajnú plochu,
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, doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov
medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
4. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach podľa § 6 ods. b) VZN je povinná
poskytnúť orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú
podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti.
§9
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb
1. Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb a jeho
bezprostredné okolie v čistote počas predaja a po jeho skončení zanechať miesto predaja čisté a
upratané.
2. Predávajúci musí vylúčiť z predaja ovocie, zeleninu, lesné plody a iné požívatiny, ktoré sú
čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené.
3. Predávajúci je povinný pri predaji ovocia, zeleniny a lesných plodín zabezpečiť, aby boli očistené,
zbavené hliny a vädnúcich častí.
4. Predávaný tovar je predávajúci povinný plniť do hygienicky nezávadných obalov.
5. Predávajúci je povinný mať pri predaji čistý odev.
6. Predávajúci nesmie tovar predávať zo zeme.
§ 10
Práva a povinnosti správcu trhového miesta
1. Správca trhového miesta je povinný:
a) zverejniť na viditeľnom mieste Trhový poriadok,
b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a
poskytovaní služieb.
2. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov (napr. § 2 ods. 2
Obchodného zákonníka) a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a
po ich skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku,

f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov (ďalej len ,,vlastné použité výrobky") fyzickými osobami medzi sebou
na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi
správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.
3. Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho.
Správca trhoviska bezodkladne informuje orgán dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie o
odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých predaj je zakázaný.
4. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, 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
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach
1. Na príležitostných trhoch a ambulantne možno predávať:
a) potravinový tovar
1. ovocie a zelenina, pukance, jadierka a suché plody, sušené ovocie, orechy, mandle,
jadierka, huby, byliny a koreniny čerstvé a sušené pri dodržaní ustanovení § 7 nariadenia
vlády SR č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj
a dodávanie malého množstva
prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu
a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným
maloobchodným prevádzkarňam (ďalej len ,,NV SR č. 360/2011 Z. z."),
2. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
3. slepačie vajcia pri dodržaní ustanovení § 5 NV SR č. 360/2011 Z. z.
4. chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného
orgánu úradnej kontroly potravín, , predávané z pojazdných vozidiel, ktoré sú pre tento účel
spôsobilé,
5. balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale po vydaní súhlasného stanoviska
príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
6. mäso a mäsové výrobky, predávané z pojazdných vozidiel, ktoré sú pre tento účel
spôsobilé (schválené úradom verejného zdravotníctva), pri dodržaní ustanovení nariadenia
vlády SR č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske
prevádzkarne a na malé množstvá,
7. mlieko a mliečne výrobky, predávané z pojazdných vozidiel, ktoré sú pre tento účel
spôsobilé (schválené úradom verejného zdravotníctva),
8. včelie produkty, med pri dodržaní ustanovení § 6 NV SR č. 360/2011 Z. z.,
9. lesné plodiny a suché plodiny,
10. ovocné šťavy, domáce sirupy, mušty, domáce zaváraniny a bioprodukty,
11. víno, pivo a medovina,
12. balená zmrzlina,
13. živé sladkovodné trhové ryby
b) ostatný tovar
1. kvety, sadenice, semená a obilniny,
2. ovocné a okrasné stromčeky,
3. vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,
4. výrobky z prútia, peria a kože,
5. remeselné a umelecké výrobky,
6. ozdoby a dekorácie,
7. domáce potreby,
8. náradie a pomôcky pre farmárov,
9. knihy, periodická tlač,
10. textilné výrobky, odevné výrobky a obuv,
11. papierenský tovar, drogériový tovar a kozmetika,
12. ručne vyrábané a iné hračky,
13. športové potreby,
14. vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky v primeranom
množstve občanmi medzi sebou,
15. audio a video nosiče,

16. žreby okamžitých lotérii a žrebových vecných lotérii
17. domácu vodnú hydinu, domácu hrabavú hydinu, domácich králikov, psov, mačiek a
drobných hlodavcov na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej a
potravinovej správy. RVPS vydá súhlasné stanovisko, ak budú splnené minimálne
požiadavky týkajúce sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat.
Zdravie zvierat:
a) predávané zvieratá musia byť klinicky zdravé, čo musí byť potvrdené vo veterinárnom
osvedčení, ktoré vydá súkromný veterinárny lekár v mieste pôvodu zvierat,
b) psy a mačky staršie ako 3 mesiace musia byť vakcionované proti besnote v súlade s § 17
ods. 5 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej
len ,,zákon č. 39/2007 Z. z."), záznam o tom musí byť uvedený v očkovacom preukaze.
Dobré životné podmienky:
a) z pohľadu dobrých životných podmienok a ochrany zvierat je potrebné zabezpečiť
dodržiavanie ustanovení § 22 (ochrana zvierat) zákona č. 39/2007 Z. z. v platnom znení,
najmä:
1. napájanie a kŕmenie zvierat podľa druhu a kategórie zvierat,
2. vhodné ustajnenie zvierat podľa druhu a kategórie zvierat - ochrana proti nepriazni
počasia, voľnosť pohybu,
3. kontrolu zvierat, v prípade potreby ošetrenie zvierat,
4. ďalšie požiadavky.
2. Podmienky pre spôsob manipulácie s rybami sú dané v § 5 a v prílohe č. 2 časť II bod 2. písm. a)
nariadenia vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas
usmrcovania, a tiež v § 22 ods. 3 písm. m) zákona č. 39/2007 Z. z.
3. Pri všetkých dotknutých druhoch zvierat musia byť dodržané požiadavky ustanovené v nariadení
Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a
doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97.
4. Predajca je v zmysle § 37 zákona č. 39/2007 Z. z. povinný ohlásiť činnosť na mieste príslušnej
RVPS.
5. Zriaďovateľ trhového miesta vedie najmenej počas jedného roka evidenciu o predajcoch živých
zvierat, druhoch a počtoch predávaných zvierat.
6. Tovar uvedený v odseku 1 písm. b) bod 7, 10, 11, 13 a 15 sa môže predávať iba na príležitostných
trhoch zriadených podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo z pojazdnej predajne.
7. Obmedzenia podľa ods. 2 sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja
a uvádzaním nových výrobkov na trh.
8. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) brašnárske služby,
g) čistenie peria a výroba páperových výrobkov
§ 12
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 a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
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 živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a iné druhy živočíchov,

j) 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,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
§ 13
Orgány dozoru a kontrolná činnosť
1. Dozor a kontrolnú činnosť nad dodržaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb
na trhových miestach podľa tohto trhového poriadku vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) Obec Kunerad.
§ 14
Sankcie
1. Za porušenie ustanovení tohto VZN je možné ukladať sankcie v zmysle zákona o podmienkach
predaja.
§ 15
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie občanom od 9. septembra 2014 do 23. septembra
2014.
2. K návrhu VZN vydala stanovisko Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina č.
2585/2014-2 zo dňa 10.10.2014.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Kunerade číslo 57/C/8/2014 zo
dňa 13.10.2014.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia na úradnej
tabuli.

Daniel Zelenay
starosta obce

Zverejnené:
23.10.2014
Účinnosť:
7.11.2014

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2014

Obec Kunerad
Kunerad č. 60, 013 13 Rajecké Teplice

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste
(právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a samostatne hospodáriaci roľníci
- § 10 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja)

Žiadateľ
Obchodné meno/meno a priezvisko: ......................................................................................................
Sídlo/miesto podnikania1 .......................................................................................................................
IČO: .....................................

DIČ2: ...................................

Miesto predaja:
................................................................................................................................................................
V dňoch (od – do):
................................................................................................................................................................
Čas predaja (od – do):
................................................................................................................................................................
Typ predajného zariadenia:
................................................................................................................................................................
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb: ........................................................................
................................................................................................................................................................
Súhlas na spracovanie osobných údajov
Súhlasím so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov v informačnom systéme obce Kunerad podľa zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon 428/2002 Z. z. ") pre účely
evidencie a vydávania povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Súhlas so spracúvaním
osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Prehlasujem, že údaje o
mojej osobe, ktoré som v tejto žiadosti poskytol sú pravdivé.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona 428/2002 Z. z.

V ............................., dňa ...................

...............................................
podpis

Príloha: fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z ERP

________________
1
Fyzická osoba oprávnená na podnikanie uvedie miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania podľa živnostenského
listu
2
Vyplní osoba, ktorá má pridelené DIČ

Príloha č. 2 k VZN č. 3/2014

Obec Kunerad
Kunerad č. 60, 013 13 Rajecké Teplice

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov
na trhovom mieste
(fyzické osoby - § 10 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja)

Žiadateľ
Meno a priezvisko: ................................................................................................................................
Trvalý pobyt ...........................................................................................................................................
Rodné číslo/IČO*: ....................................... Kontakt, telefón (e-mail): ...............................................
Miesto predaja:
................................................................................................................................................................
V dňoch (od – do):
................................................................................................................................................................
Čas predaja (od – do):
................................................................................................................................................................
Typ predajného zariadenia:
................................................................................................................................................................
Druh predávaných výrobkov: ...............................................................................................................
................................................................................................................................................................
Súhlas na spracovanie osobných údajov
Súhlasím so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov v informačnom systéme obce Kunerad podľa zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon 428/2002 Z. z. ") pre účely
evidencie a vydávania povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Súhlas so spracúvaním
osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Prehlasujem, že údaje o
mojej osobe, ktoré som v tejto žiadosti poskytol sú pravdivé.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona 428/2002 Z. z.

V ............................., dňa ...................

...............................................
podpis

Príloha: Potvrdenie obce o vlastníctve pôdy (prípadne iného právneho vzťahu k pozemku), kde sa uskutočňuje vlastná
pestovateľská alebo chovateľská činnosť.
Čestné vyhlásenie o pôvode predávaných výrobkov a čestné vyhlásenie, že predávajúci nie je povinný používať
ERP.
________________________________
*

nehodiace sa prečiarknúť

Príloha č. 3 k VZN č. 3/2014

Čestné vyhlásenie
na účely oznámenia o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste podľa § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja

Predávajúci:
Meno a priezvisko: ................................................................................................................................
Trvalý pobyt ...........................................................................................................................................
Rodné číslo/IČO*: ..........................................

Číslo OP: ..................................................

Podpísaný predávajúci týmto čestne vyhlasujem, že:
• nie som povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu z dôvodu:
*

Ustanovenie zákona č.
289/2008 Z. z., podľa ktorého
FO nie je povinná používať
elektronickú registračnú
pokladnicu na evidenciu tržieb
*

•

§ 1 ods. 2 - nie je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného
zákonníka
* § 2 písm. j) - neposkytuje službu uvedenú v Prílohe č. 1
*

§ 3 ods. 2 písm. a) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na
predaj tovaru
* § 3 ods. 2 písm. a) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na
poskytované služby

hodiace označiť krížikom

predávané výrobky pochádzajú z mojej vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo zo zberu lesných plodín.

V ............................., dňa ...................

...............................................
vlastnoručný podpis

