Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuklov č. 3/2013
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v Kuklove
Obecné zastupiteľstvo obce Kuklov podľa § 6, ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie, ktoré upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach, úlohy mesta pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických
a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia v zmysle § 3 ods. 3
zákona NR SR č. 178/98 Z.z. v znení neskorších predpisov o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Čl. 1
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) trhovým miestom je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné
priestranstvo určené na príležitostný trh, alebo ambulantný predaj
b) trhovisko nekryté, alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb
c) príležitostným trhom je predaj 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 spotrebných výrobkov
v primeranom množstve občanmi medzi sebou
d) ambulantným predajom je 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 podľa osobitného predpisu.
e) stánok s trvalým stanovišťom s celoročnou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je
súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu Obcou,
alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie, alebo postavený
predávajúcim so súhlasom obce, alebo správcom trhoviska
f) trhovým miestom je aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkou,
ale fyzická alebo právnická osoba je jeho vlastníkom, alebo ho prenajme na
ambulantný predaj
g) za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo dočasne alebo trvale prenajaté na
predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo
a technologicky patrí k prevádzkarni
h) predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových musí vyhovovať všeobecným,
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.

Čl. 2
Zriadenie trhových miest
Obec Kuklov stanovuje trhové miesta:
a) príležitostné trhy
b) trhy v Kultúrnom dome Kuklov
c) ambulantný predaj
1. verejné priestranstvo pred Hostincom u Štermenských p. č. 403
Čl. 3
Povolenie na zriadenie trhového miesta, trhoviska,
príležitostného trhu, ambulantného predaja
Povolenie na zriadenie trhového miesta, na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydáva
Obec Kuklov na Obecnom úrade.
Čl. 4
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Na trhových miestach sa môžu predávať nasledovné druhy výrobkov:
a) potravinárske výrobky / za podmienok dodržania všeobecných technických,
hygienických a prevádzkových podmienok podľa osobitných predpisov,3/
- počas konania príležitostných trhov, pričom sortiment určí obec v povolení na
predaj výrobkov /ambulantný predaj/
- v prevádzkárňach /stavby s dočasným užívaním/, pričom sortiment určí obec
v povolení na predaj výrobkov
b) rastlinné výrobky z pestovateľskej činnosti /ovocie, zelenina, kvety na trhoviskách
a príležitostných trhoch:
- fyzické a právnické osoby / podnikatelia/
- fyzické osoby predávajúce výrobky z vlastnej činnosti
c) lesné plodiny / pri predaji je potrebný doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného
predpisu, 15/ na trhoviskách:
- huby /na základe osvedčenia o znalosti húb predávajúceho/
d) poľnohospodárske výrobky /priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, ovocné
stromky/´
e) živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti /za podmienok dodržania
vyhlášky č. 121/87 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych
produktov a zákona NR SR č. 152/95 Z.z. o potravinách/, iba v stánkoch s trvalým
stanovišťom na trhoviskách, len nasledovné druhy:
- slepačie vajcia
- včelí med
f) spotrebný tovar /kusový textil, odevy, obuv, domáce potreby, výrobky spotrebnej
elektroniky, drobný tovar, papierenský tovar, kozmetika, drogistický tovar,
športové potreby a hračky/ za podmienok dodržiavania osobitných predpisov, sa
môže predávať iba v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách a pred
prevádzkarňou jej prevádzkovateľom, pri konaní príležitostných trhov, jarmokov,
na základe povolenia obce

g) ambulantný predaj v obci možno vykonávať v rozsahu stanovenom zákonom NR
SR č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov s možnosťou predaja
nasledovných výrobkov:
- knihy
- CD a DVD nosiče pri dodržaní autorských práv
- drobné remeselné a umelecké výrobky
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
- mrazené výrobky, balená a nebalená zmrzlina
- ovocie a zelenina
- pukance
- okuliare
2. Na trhových miestach sa zakazujú predávať nasledovné druhy výrobkov:
- zbrane a strelivo, 6/
- výbušniny,5/ a pyrotechnické výrobky, 6/
- tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 7/
- tabak a tabakové výrobky, 8/
- lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
- jedy, omamné a psychotronické látky,9/
- lieky, 10/
- automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
- chránené druhy živočíchov, 16/ a nebezpečné živočíchy /zákon NR SR č.
115/1995 Z.z. o ochrane zvierat/
- živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na
propagačné predajné podujatia a výstavy zvierat organizované zväzmi
a združeniami chovateľov
- snežienka jarná, 16/(galanthus nivalis)nadzemné i podzemné časti a iné
chránené vzácne rastliny.
V obci Kuklov je výlučne zakázaný predaj výrobkov a poskytovanie služieb mimo určených
trhových miest.
A. Poskytovanie služieb
Povolenie na poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva Obec Kuklov na obecnom
úrade
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie, podľa osobitných predpisov,
11/ a len na nasledovných trhových miestach:
- počas konania príležitostných trhov, pričom sortiment určí mesto v povolení
na predaj výrobkov a občerstvenia
- cestou ambulantného predaja v stánkoch s dočasným stanovišťom, pričom
sortiment určí obec v povolení na predaj výrobkov a občerstvenia
- v zariadeniach pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) oprava obuvi, zákonov a ustanovení
e) oprava kožených výrobkov, brašnárske služby,
f) kľúčové služby / v zmysle príslušných zákonov a ustanovení/
g) zber peria, prádla a výkup kožiek
h) masážne služby, /v zmysle príslušných zákonov a ustanovení/
i) holičské, kadernícke a pedikérske služby
j) fotografické video a reprografické služby

Služby poskytované v rozsahu bodov b –j možno vykonávať na trhovom mieste v stánkoch
s trvalým stanovišťom, resp. ambulantným predajom na prenosných alebo v pojazdných
predajniach.
Čl. 5
Osoby oprávnené predávať výrobky
a poskytovať služby na trhových miestach
Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať
služby:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené podnikať podľa osobitných predpisov, 1/,11/,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej,
alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny, 12/
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v priemernom množstve medzi sebou.
Čl. 6
Povinnosti predávajúceho na trhových miestach
Predávajúcim 3/ sa na účely tohto nariadenia rozumie právnická a fyzická osoba, ktorá
spotrebiteľovi predáva výrobky, alebo poskytuje služby, fyzická osoba, ktorá predáva
spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny. Predávajúci môže byť iba osoba staršia ako 18
rokov.
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 1/,3/
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po ukončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 3/,14/
f) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov, 1/ s výnimkou
osôb uvedených v čl. 5 písm. b) a c) tohto nariadenia
Čl. 7
Orgány dozoru
1. Dozor nad dodržiavaním Všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) poverení pracovníci Obce Kuklov
2. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov, v rámci kontrolnej
činnosti podľa osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným
nariadením dotknuté.
Čl. 8
Sankcie
Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 16 596,95 €
a) fyzickej, alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia mesta
/čl.3 a čl.4 tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta, alebo správcovi trhoviska za
porušenie povinnosti podľa § 5 ods. 1 a 3 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. v znení
neskorších predpisov

b) fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky, alebo poskytuje služby
na trhovom mieste bez povolenia, alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky,
ktorých predaj je zakázaný /§6, zákona č. 178/98 Z.z. v znení neskorších predpisov/,
alebo ktoré sú určené obcou na predaj /§7 zák. č. 1978/98 Z.z. v znení neskorších
predpisov/., alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať iba v stánkoch s trvalým
stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom, mimo takto určených miest.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenia obce Kuklov č. 3/2013 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Kuklove schválené
Obecným zastupiteľstvom v Kuklove dňa 2.júla2013 č. uznesenia 3/2013
2. VZN č. 3/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v Kuklove vyvesené na úradnej tabuli od 3. júla 2013 do 18.7.2013
kedy nadobúda účinnosť.

Štefan Šimkovič
starosta obce

Vysvetlivky k odkazom:
1/ zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
2/ zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov
3/ zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č.
152/1995 Z.z. o potravinách, zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, v znení
neskorších predpisov vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č.
246/1995 Z.z. o certifikácii výrobkov
4/ zákon č. 246/1993 Z.z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov
5/ zákon č. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení
neskorších predpisov
6/ vyhláška Slovenského banského úradu č. – 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch
7/ zákon č. 445/1990 Zb. ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných
vecí spôsobilých ohroziť mravnosť
8/ zákon č. 377/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
9/ nariadenie vlády SR č. 206/1998 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých
zdraviu v znení neskorších predpisov
10/ zákon č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
11/ zákon č. 513/1991 Zb. obchodný vestník
12/ zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
13/ zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov
14/ zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
15/ zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku SR
16/ zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

