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Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2009 Obce Bátka
o určení prevádzkového času
a podmienkach predaja a poskytovaní služieb
Obec Bátka na základe ustanovenia § 6 v spojení s ustanovením § 4 ods.
3 písm. d) a i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení“) a
podľa § 3 ods. 3 a § 5 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach vydáva tento dodatok k Všeobecne
záväznému nariadeniu Obce Bátka o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovanie služieb na trhových miestach a ambulantný predaj na území Obce
Bátka a Trhový poriadok Obce Bátka (ďalej len „VZN"):

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2009
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach a ambulantný predaj na území Obce Bátka a Trhový poriadok
Obce Bátka
Článok I. Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce upravuje predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhových miestach na území obce Bátka.

Článok II. Základné pojmy
1.

2.

3.

4.

Na účely tohto VZN je trhovým miestom verejné priestranstvo určené na
príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. Za trhové miesto sa
považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho
vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj.
Povolenie na zriadenie trhového miesta na území obce Bátka a povolenie
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a na miesto
určený na ambulantný predaj na území obce Bátka vydáva Obec Bátka.
Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytnutie služieb
na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky,
sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých spotrebných
výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.
Ambulantným predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným
stanovišťom, na prenosných predajných zariadeniach predaj v pojazdnej
predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou.

Článok III
1.

2.

Tento trhový poriadok upravuje práva a povinnosti správcu trhového
miesta, zákaz predaja niektorých výrobkov, obmedzenie predaja
výrobkov, druhy poskytovaných služieb, ambulantný predaj v obci a
osoby, ktoré sú oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na
trhových miestach.
Trhový poriadok upravuje povinnosti predávajúcich na trhových
miestach, stanovuje orgány, ktoré sú oprávnené vykonávať dozor a
ukladať sankcie.

3.

Článok IV
Určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
(1.)Trhovým a verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce Bátka, a to:
a). Futbalové ihrisko: číslo parcely C 296
b). Parkovisko pred Obecným úradom: C 2/3,5/2
c). Areál školy: C 31/1
d). Parkovisko pred Potraviny Malibu: C 613/1
e). Starý kultúrny dom: C 284
(2.)Verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Bátka ktoré slúžia na
ambulantný predaj:
a). Starý mlyn: C 302
b). Parkovisko pred Obecným úradom: C 2/3,5/2
(3.)Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec
prenajala podľa osobitného zákona.
(4.)Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely dane za užívanie
verejného priestranstva rozumie:
a). umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, alebo predaj
tovaru,
b). umiestnenie stavby, zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,
c). umiestnenie sklady,
d). trvalé parkovanie vozidla mimo určeného parkoviska.
(5) Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
verejného priestranstva v m2 na základe vo VZN č.1/2017 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Bátka (Daň za užívanie verejného priestranstva § 8 ), ďalej len VZN
č 1/2017.
1.

Starosta obce vydáva:
a) Povolenie na zriadenie trhového miesta,
b) Povolenie na ambulantný predaj na území obce,
c) Povolenie na predaj výrobkov a poskytnutie služieb na trhových miestach

Predávajúci na trhovom mieste musí mať povolenie na predaj vydané obcou.
Uhradenie poplatku za trhové miesto sa považuje za vydané povolenie obce
na predaj. O vydaných povoleniach (uhradených poplatkoch za trhové
miesto) sa bude viesť samostatná evidencia na obecnom úrade.
3. Správu trhových miest vykonáva obec Bátka.
4. Obec zabezpečí označenie trhových miest údajmi o druhoch predávaných
výrobkov a poskytovaný ich služieb.
2.

Článok V
Trhové dni a prevádzkový čas

1.

Pre trhové miesta sa určujú tieto trhové dni:
a) príležitostné trhy:
pondelok až sobota od 8.00 do 24.00 hod.
b) ambulantný predaj pondelok až piatok od 7.00 do 18.00 hod.
sobota od 7.00 do 13.00 hod.

2.

Starosta obce môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o inom predajnom a
prevádzkovom čase príležitostných trhov a ambulantného predaja. Rozsah a
podmienky predaja výrobkov na trhových miestach v obci. Na trhových
miestach sa po dohode s príslušnými orgánmi potravinového dozoru môžu
predávať nasledovné poľnohospodárske výrobky:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)

potraviny rastlinného pôvodu ako ovocie, zelenina, zemiaky,
strukoviny, olejniny a pod.,
potraviny živočíšneho pôvodu - med a výrobky z neho v originálnom
balení odsúhlasené príslušnou veterinárnou správou,
neporušené a nepokrájané čerstvé huby (za podmienok určených v
právnom predpise, napr. predaj sa môže uskutočňovať iba na základe
osvedčenia o osobitnej spôsobilosti na ich predaj, musia byť označené
ich druhom,..), ďalej sa môžu predávať aj sušené huby. ktoré sú
vyrábané a balené oprávnenými výrobcami.
lesné plodiny (možno ich predávať len na základe dokladu o ich
nadobudnutí podľa osobitného predpisu).
mäsové výrobky, mrazené potraviny (schválené príslušnou
veterinárnou správou),
balená a nebalená zmrzlina.
kvety, okrasné rastliny, priesady kvetov a zeleniny, okrasné dreviny,
vianočné stromčeky.
balené potraviny - ich predaj sa povoľuje len na príležitostných trhoch,
z priestorov krátkodobých stánkov, ktoré majú súhlasné rozhodnutie
príslušného úradu verejného zdravotníctva na ambulantný predaj
potravín. Takéto stánky musia mať zabezpečenú zásobu pitnej vody na
umývanie rúk a priestorov,
len na príležitostných trhoch sa ďalej povoľuje predaj občerstvenia predaj nápojov a jedál s podávaním a pripravovaním z priestorov
krátkodobých stánkov, ktoré majú súhlasné rozhodnutie príslušného
úradu verejného zdravotníctva (podľa miesta stabilnej prevádzky
prevádzkovateľa) na ambulantný predaj a prípravu občerstvenia.

Takéto stánky musia mať zabezpečený prívod tečúcej pitnej vody a
vhodnú kanalizáciu.
Článok VI
1.

2.

Na trhových miestach sa môžu poskytovať 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,
Orgány veterinárneho, potravinového a zdravotného dohľadu a Slovenská
obchodná inšpekcia môžu rozhodnutím obmedziť alebo zakázať predaj
niektorých výrobkov vzhľadom na podmienky ich predaja, kvalitu a
nákazovú situáciu.

Článok VII
Zákaz predaja
1.

2.
3.

Na trhových miestach je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
d) tabak a tabakové výrobky
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 druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a
nebezpečné živočíchy, j) živé zvieratá s výnimkou trhových
konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a
združeniami chovateľov, k) chránené rastliny, exempláre rastlín
a invázne druhy rastlín.
Forma podomového predaja akýchkoľvek výrobkov a tovarov sa prísne
zakazuje
Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a
produktov, pokiaľ je to v záujme obyvateľov obce.

Článok VIII
Poplatky za predaj na trhových miestach

Poplatky za predaj na trhových miestach a na ambulantný predaj v obci Bátka
sú upravené vo VZN č 1/2017.
Článok IX
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1.

2.

3.

Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť predajné miesto svojim menom, priezviskom a adresou, alebo
obchodným názvom a sídlom,
b) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných
predpisov.
c) udržiavať poriadok, hygienu a čistotu počas predaja výrobkov a
poskytovania služieb a po ich skončení.
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytnuté služby cenou,
e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom
umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia
f) dodržiavať trhový poriadok.
Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť orgánu dozoru: doklad o
oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
a) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení
nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad
o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,
b) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia,
ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb.
c) pri predaji húb doklad o ich znalosti.
d) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného
predpisu, a doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o
predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v
primeranom množstve.
Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak
ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v
primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z
vlastne] drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných
plodín fyzickými osobami

Článok X
Kontrola predaja na trhových miestach
1.

Dozor nad predajom na trhových miestach v obci môžu vykonávať
a) starosta obce,
b) hlavný kontrolór obce.
c) správca trhoviska, poverení zamestnanci obce

Článok XI
Sankcie
1. V prípade porušovania jednotlivých ustanovení tohto VZN sú orgány
vykonávajúce dozor oprávnené:
a) iniciovať odňatie oprávnenia na podnikanie.
b) podľa § 12 zákona č 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v znení jeho neskorších
zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 16.596,50 €.
c) podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. právnickej alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 6.638 eur.
2. Pokuty uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce

Článok XII
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Týmto dodatkom č.1/2017 k VZN č.2/2009 nie sú dotknuté ustanovenia
všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2009 bol zverejnený na pripomienkovanie
dňa 10.marca.2017.
3. Dodatok č.1/2017 k VZN č. 2/2009 bol schválený uznesením OZ v Bátke
č. 18/2017 zo dňa 28.3.2017 a nadobúda účinnosť dňom 13.04.2017.

Peter H e n c z
Starosta obce

