Všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach na území obce Turany
Obecné zastupiteľstvo v Turanoch na základe § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Zb. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov,
ako aj zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach na území obce Turany

§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie/ ďalej len „VZN“/ upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Turany, úlohy obce pri
zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb s tým
súvisiace a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania zákona č. 178/1998 Zb.
a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

§2
Zriadenie trhového miesta a oprávnenie na predaj
1.Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste vydáva obec na základe žiadosti.
2.Na trhových miestach môžu predávať výrobky a poskytovať služby:
a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny/ na základe aktuálneho potvrdenia obce
o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy/
c/ autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia
d/ fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
e/ podľa písmena a/ a b/ môžu za rovnakých podmienok predávať i občania iných
členských štátov Európskej únie.
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§3
Trhové miesta
Na území obce Turany sú zriadené tieto trhové miesta:
a/ trhoviská
Ulica Kollárova
Ulica obchodná
Trhové poriadky týchto trhových miest tvoria prílohu č. 1 a 2 k tomuto VZN.
b/ príležitostné trhy
- Príležitostný trh v rámci Dňa obce a iné príležitostné trhy usporiadané obcou určené
na predaj potravinárskych výrobkov, poskytovanie pohostinských a reštauračných
služieb, rýchleho občerstvenia a stravovania, prevádzkovania zábavných zariadení
a poskytovanie ďalších služieb povolených obcou Turany
c/ ambulantný predaj
-môže byť povolený na verejnom priestranstve alebo priestranstve vo vlastníctve fyzických
alebo právnických osôb, ak predávajúci preukáže oprávnenie užívať toto priestranstvo.

§4
Správa trhových miest
Správu trhových miest vykonáva obec Turany. Obec vypracuje pre každé trhovisko trhový
poriadok a zverejní ho na ňom na viditeľnom mieste. Trhovisko bude označené názvom
„Trhové miesto“.

§5
Trhové dni a predajný čas
1. Trhové miesto na Obchodnej a Kollárovej ulici a ambulantný predaj
Pondelok –piatok: od 6,00 do 18,00 hod.
Sobota:
od 6,00 do 13,00 hod.
2. Deň obce a iné príležitostné trhy
Pondelok- nedeľa: od 6,00 do 22,00 hod.

§6
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1.Povolené je predávať a poskytovať tieto výrobky a služby:
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b/ poľnohospodárske výrobky- kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, ovocie,
zelenina
c/ včelí med, huby/ len čerstvé /, lesné plody, liečivé rastliny a produkty z nich/ s osvedčením
o osobitnej spôsobilosti na ich predaj/
d/ živé vianočné stromy s dokladom o ich nadobudnutí
e/ tradičné ľudovoumelecké výrobky
f/ predaj živých konzumných rýb so súhlasom RVPS Martin platným na konkrétne
predvianočné obdobie
g/ rýchle občerstvenie
h/ brúsenie nožov, nožníc a náradia
ch/ oprava dáždnikov
i/ čistenie obuvi
j/ kľučiarske služby
k/ rezanie kapusty
l/ fotografické, video a reprografické služby
m/ brašnárske služby
n/ vypožičiavanie športových potrieb
o/ spotrebné výrobky- textil, odev, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky
spotrebnej elektroniky, kozmetika, drogéria, športové potreby, hračky a pod.
2. Zakázané je predávať a poskytovať tieto výrobky a služby:
a/ potraviny v inom ako spotrebiteľskom balení
b/ výsekové mäso, hydinu, zverinu, opracované ryby a mäsové výrobky
c/ živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb
d/ chránené druhy živočíchov a rastlín
e/ sušené huby a sušené ovocie
f/ liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje/netýka sa príležitostných
trhov/
g/ zbrane, strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky
h/ tabak a tabakové výrobky
ch/ lieky, jedy, omamné a psychotropné látky
i/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
j/ tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť
k/akýkoľvek ambulantný predaj pri cestách mimo obce

§7
Povinnosti predávajúceho
1. Predávajúci je povinný predložiť obci a orgánom dozoru:
a/doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
preukaz totožnosti
b/ doklad o zaplatení za 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 doklad o ich znalosti
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f/ doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov
medzi sebou
2. Predávajúci je ďalej povinný
a/ označiť svoje predajné zariadenie na tlačive vydanom obcou
b/ dodržiavať trhový poriadok trhového miesta
c/ uhradiť poplatok za prenájom trhového miesta
d/ používať elektronickú registračnú pokladnicu, kontrolnú váhu, meter,.
e/ zreteľne označiť predávané výrobky a služby cenou
f/ predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere, množstve a umožniť kupujúcemu
prekontrolovať si správnosť týchto údajov
g/ správne účtovať ceny
h/ udržiavať miesto predaja v čistote a po skončení predaja ho zanechať upratané
ch/pri predaji potravinárskych výrobkov predložiť obci
1.rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým je povolený
ambulantný predaj potravín, pokrmov, nápojov zo stánkov, z motorových vozidiel
a z automatov
2.potvrdenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Martin o vykonaní oznámenia
činností súvisiacich s uvádzaním potravín do obehu
3.potvrdenie RVPS Martin o registrácii prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu,
pokiaľ sa jedná o priamy predaj malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu
z vlastnej produkcie

§8
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Obec Turany prostredníctvom
a/ poverených zamestnancov obecného úradu
b/ obecnej polície
2. Obec ako správca trhových miest a orgán dozoru môže uložiť pokutu do výšky 16 597
EUR v zmysle zákona č. 178/1998 Zb.
a/ fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky alebo poskytuje služby na
trhovisku bez povolenia obce
b/ fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky alebo poskytuje služby,
ktorých predaj je zakázaný.

§9
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1.Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Turany o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Turany zo dňa 10.10.2008.

-52.Toto VZN bol schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.14/2012 zo dňa 24.apríla
2012 a účinnosť nadobudlo 15- tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce
Turany.

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

P r í l o h a č. 1
k VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Turany

TRHOVÝ PORIADOK
trhového miesta na Kollárovej ulici
Určenie priestranstva: Trhové miesto na Kollárove ulici/vedľa obchodného strediska
Jednota/
Správcom trhového miesta je Obec Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany.
Druhy predávaného tovaru:
a/ potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení
b/ poľnohospodárske výrobky- kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, ovocie,
zelenina
c/ včelí med, huby/ len čerstvé s osvedčením o osobitnej spôsobilosti na ich predaj/, lesné
plody, liečivé rastliny a produkty z nich/ u lesných plodoch musí mať predávajúci doklad
o ich nadobudnutí/
d/ živé vianočné stromy s dokladom o ich nadobudnutí
e/ tradičné ľudovoumelecké výrobky
f/ predaj živých konzumných rýb /len v predvianočnom období so súhlasom RVPS Martin/
g/ rýchle občerstvenie
h/ brúsenie nožov, nožníc a náradia
ch/ oprava dáždnikov
i/ čistenie obuvi
j/ kľučiarske služby
k/ rezanie kapusty
l/ fotografické, video a reprografické služby
m/ brašnárske služby
n/ vypožičiavanie športových potrieb
o/ spotrebné výrobky- textil, odev, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky
spotrebnej elektroniky, kozmetika, drogéria, športové potreby, hračky a pod.
Zakázané je predávať a poskytovať tieto výrobky a služby:
a/ potraviny v inom ako spotrebiteľskom balení
b/ výsekové mäso, hydinu, zverinu, opracované ryby a mäsové výrobky
c/ živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb
d/ chránené druhy živočíchov a rastlín
e/ sušené huby a sušené ovocie
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f/ liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje/netýka sa príležitostných
trhov/
g/ zbrane, strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky
ch/ tabak a tabakové výrobky
h/ lieky, jedy, omamné a psychotropné látky
ch/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i/ tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť
Podmienky predaja:
Predávajúci je povinný dodržiavať zákon č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb.
o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon č.152/1995 Z.z. o potravinách, Nariadenie Rady
Európskeho parlamentu č. 852/2004 o hygiene potravín, Potravinový kódex SR č. 328/2004
Z.z., Výnos MP SR a MZ SR č.28167/2007-OL, ako aj ostatné právne predpisy.
Predávajúci musí mať:
-doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
preukaz totožnosti
-doklad o nadobudnutí tovaru/nevyžaduje sa pri predaji vlastných použitých výrobkov medzi
sebou/
-elektronickú registračnú pokladnicu, kontrolnú váhu, meter
-tovar zreteľne označený cenovkami a predajné miesto menom a adresou predávajúceho na
tlačive vydanom obcou
-doklad o zaplatení za predajnú plochu
-zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb
-pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu
- pri predaji húb príslušný doklad o ich znalosti
Predávajúci je ďalej povinný
-označiť svoje predajné zariadenie na tlačive vydanom obcou
-dodržiavať trhový poriadok trhového miesta
-predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere, množstve a umožniť kupujúcemu
prekontrolovať si správnosť týchto údajov
-správne účtovať ceny
-pri predaji potravinárskych výrobkov predložiť obci
1.rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým je povolený ambulantný
predaj potravín, pokrmov, nápojov zo stánkov, z motorových vozidiel a z automatov
2.potvrdenie RVPS Martin o vykonaní oznámenia činností súvisiacich s uvádzaním potravín
do obehu
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3.potvrdenie RVPS Martin o registrácii prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu,
pokiaľ sa jedná o priamy predaj malého množstva produktov živočíšneho pôvodu z vlastnej
produkcie
Trhové dni a predajný čas
Pondelok- piatok: od 6,00 hod. do 18,00 hod.
Sobota: od 6,00 hod. do 13,00 hod.
Poplatky spojené s užívaním verejného priestranstva
Daň za užívanie verejného priestranstva
a/ 2,-EUR/m2/deň/ jedno predajné miesto minimálne 4 m2/
b/ 0,10 EUR/m2/ deň/ za predaj všetkých druhov tovarov/jedno predajné miesto minimálne 4
m2/
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
Predávajúci je povinný na trhovom mieste počas predaja udržiavať poriadok, dodržiavať
zásady hygieny primerané k druhu prevádzky a po skončení predaja zanechať predajné miesto
upratané.
Odpad vzniknutý počas predaja je predajca povinný uložiť do kontajnera určeného
zriaďovateľom trhového miesta.
Pre predávajúcich je k dispozícii sociálne zariadenie na Obecnom úrade Turany,
Osloboditeľov 83/91, ako aj zabezpečenie prístupu k pitnej a úžitkovej vode.
Predávajúci musí podpisom potvrdiť, že sa oboznámil s trhovým poriadkom

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

P r í l o h a č. 2
k VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Turany

TRHOVÝ PORIADOK
trhového miesta na Obchodnej ulici
Určenie priestranstva: Trhové miesto na Obchodnej ulici 761/25/vedľa zdravotného
strediska/
Správcom trhového miesta je Obec Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany.
Druhy predávaného tovaru:
a/ potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení
b/ poľnohospodárske výrobky- kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, ovocie,
zelenina
c/ včelí med, huby/ len čerstvé s osvedčením o osobitnej spôsobilosti na ich predaj/, lesné
plody, liečivé rastliny a produkty z nich/ u lesných plodoch musí mať predávajúci doklad
o ich nadobudnutí/
d/ živé vianočné stromy s dokladom o ich nadobudnutí
e/ tradičné ľudovoumelecké výrobky
f/ predaj živých konzumných rýb /len v predvianočnom období so súhlasom RVPS Martin/
g/ rýchle občerstvenie
h/ brúsenie nožov, nožníc a náradia
ch/ oprava dáždnikov
i/ čistenie obuvi
j/ kľučiarske služby
k/ rezanie kapusty
l/ fotografické, video a reprografické služby
m/ brašnárske služby
n/ vypožičiavanie športových potrieb
o/ spotrebné výrobky- textil, odev, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky
spotrebnej elektroniky, kozmetika, drogéria, športové potreby, hračky a pod.
Zakázané je predávať a poskytovať tieto výrobky a služby:
a/ potraviny v inom ako spotrebiteľskom balení
b/ výsekové mäso, hydinu, zverinu, opracované ryby a mäsové výrobky
c/ živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb
d/ chránené druhy živočíchov a rastlín
e/ sušené huby a sušené ovocie
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f/ liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje/netýka sa príležitostných
trhov/
g/ zbrane, strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky
ch/ tabak a tabakové výrobky
h/ lieky, jedy, omamné a psychotropné látky
ch/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i/ tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť
Podmienky predaja:
Predávajúci je povinný dodržiavať zákon č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb.
o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon č.152/1995 Z.z. o potravinách, Nariadenie Rady
Európskeho parlamentu č. 852/2004 o hygiene potravín, Potravinový kódex SR č. 328/2004
Z.z., Výnos MP SR a MZ SR č.28167/2007-OL, ako aj ostatné právne predpisy.
Predávajúci musí mať:
-doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
preukaz totožnosti
-doklad o nadobudnutí tovaru/nevyžaduje sa pri predaji vlastných použitých výrobkov medzi
sebou/
-elektronickú registračnú pokladnicu, kontrolnú váhu, meter
-tovar zreteľne označený cenovkami a predajné miesto menom a adresou predávajúceho na
tlačive vydanom obcou
-doklad o zaplatení za predajnú plochu
-zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb
-pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu
- pri predaji húb príslušný doklad o ich znalosti
Predávajúci je ďalej povinný
-označiť svoje predajné zariadenie na tlačive vydanom obcou
-dodržiavať trhový poriadok trhového miesta
-predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere, množstve a umožniť kupujúcemu
prekontrolovať si správnosť týchto údajov
-správne účtovať ceny
-pri predaji potravinárskych výrobkov predložiť obci
1.rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým je povolený ambulantný
predaj potravín, pokrmov, nápojov zo stánkov, z motorových vozidiel a z automatov
2.potvrdenie RVPS Martin o vykonaní oznámenia činností súvisiacich s uvádzaním potravín
do obehu
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3.potvrdenie RVPS Martin o registrácii prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu,
pokiaľ sa jedná o priamy predaj malého množstva produktov živočíšneho pôvodu z vlastnej
produkcie
Trhové dni a predajný čas
Pondelok- piatok: od 6,00 hod. do 18,00 hod.
Sobota: od 6,00 hod. do 13,00 hod.
Poplatky spojené s užívaním verejného priestranstva
Daň za užívanie verejného priestranstva
a/ 2,-EUR/m2/deň/ jedno predajné miesto minimálne 4 m2/
b/ 0,10 EUR/m2/ deň/ za predaj všetkých druhov tovarov/jedno predajné miesto minimálne 4
m2/
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
Predávajúci je povinný na trhovom mieste počas predaja udržiavať poriadok, dodržiavať
zásady hygieny primerané k druhu prevádzky a po skončení predaja zanechať predajné miesto
upratané.
Odpad vzniknutý počas predaja je predajca povinný uložiť do kontajnera určeného
zriaďovateľom trhového miesta.
Pre predávajúcich je k dispozícii sociálne zariadenie v Zdravotnom stredisku Turany,
Obchodná 761/25, ako aj zabezpečenie prístupu k pitnej a úžitkovej vode.
Predávajúci musí podpisom potvrdiť, že sa oboznámil s trhovým poriadkom

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

