VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PRAŠICE
č. 4/ 2015
Trhový poriadok obce Prašice
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1,2 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení pre katastrálne
územie Prašice:
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území
obce Prašice

1
Predmet a pôsobnosť
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len VZN/ upravuje Trhový poriadok na
území obce Prašice.
2
Určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
1. Obec má zriadené trhové miesto na ul. 1. mája, na pozemku parc. č. 116 / oproti
supermarketu COOP Jednota/
2. V rekreačnej oblasti Duchonka na parc. č. 3986/1 a parc. č. 3553/1
3. Na účely predaja živej hydiny a iných živých domácich zvierat na ul. 1. mája, na
pozemku parc. č. 47/1 /pri Kultúrnom dome/.
4. Priestory sály Kultúrneho domu /na predaj odevov, obuvi, drogérie a zmiešaného
tovaru/
3
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať
1. Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné:
a) dodržiavať zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Prašice
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa
osobitných predpisov,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,

g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných
predpisov.
h) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
2. Osoba predávajúca výrobky a poskytujúca služby na trhovom mieste je povinná
predložiť správcovi trhového miesta 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 alebo doklad o zaplatení poplatku na príležitostných trhoch,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu verejného zdravotníctva, 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).
3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach 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.

4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Trhové dni a prevádzkový čas na trhovom mieste sa stanovuje v pracovných dňoch
a soboty od 8:00 hod. do 17:00 hod.
2. V prípade predávania výrobkov alebo poskytovania služieb na trhovisku mimo
pracovné dni, t.j. v sobotu, predávajúci je povinný splniť si svoju oznamovaciu
povinnosť obci najneskôr deň predchádzajúci víkendu a to do 11:30 hod
3. Príležitostné trhy a jarmoky sa môžu organizovať so súhlasom obce ako sprievodné
akcie výstav, výročí a podobných akcií vo verejnom záujme. O verejnom záujme
rozhoduje starosta obce.
5
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení a spôsob určenia nájomného
za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu
1. Nájomné za používanie predajného miesta je pre fyzickú osobu predávajúcu rastlinné
a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej produkcie 2,00 Eura/deň
2. Nájomné za používanie predajného miesta je pre fyzickú osobu oprávnenú na
podnikanie a právnickú osobu 3,50 Eura/deň
3. Nájomné za používanie predajného miesta – sála Kultúrneho domu je pre fyzickú
osobu oprávnenú na podnikanie a právnickú osobu 100 Euro/deň
6
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania
1. Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné:

a) dodržiavať predpísané hygienické a technické zásady stanovené osobitnými predpismi,
b) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote,
c) po ukončení činnosti zanechať predajné miesto čisté a upratané,
7
Správca Trhoviska
1. Správcom trhoviska je obec Prašice so sídlom: Ul.1.mája 142/142, 956 22 Prašice, kde
štatutárnym orgánom je starosta obce.

8
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach na
svojom zasadnutí dňa 28.10.2015 Uznesením č. 100/2015.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 12.11.2015.
3. Príloha č.1 vzor „Žiadosti o povolenie“ na predaj výrobkov a poskytovania služieb
4. Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie

Vyvesené dňa: 28.10.215
Zvesené dňa : 12.11.2015

Erika Nemešová
starostka obce

Príloha č. 1
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste
Údaje o žiadateľovi:
1./ Meno, priezvisko, firma*:
2./ Adresa, sídlo firmy:
3./ IČO:
4./ DIČ:
5./ DKP:
Sortiment tovaru a služieb**:
6./ Povolenie predaja požadujem na obdobie:

K žiadosti je potrebné doložiť:
Doklady v zmysle VZN č.3/2015 – článok 6 odstavec 2.
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých podľa zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré
sú uvedené v tejto žiadosti o vydanie príslušného povolenia na predaj výrobkov
a poskytovania služieb na trhovom mieste. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej
osoby sú upravené v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.

V Prašiciach, dňa: .........................
....................................................
podpis žiadateľa

* v prípade predaja z prebytkov, meno, priezvisko, dátum narodenia
** podľa živnostenského listu

Príloha č.2

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný/á: ...................
narodený/á: .................................
bytom: ............................................

čestne vyhlasujem, že všetky mnou predávané výrobky sú moje vlastné použité
výrobky predávané v primeranom množstve, pochádzajú z mojej vlastnej
pestovateľskej činnosti.

.............................................
podpis, pečiatka

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

