Všeobecné záväzné nariadenie

Číslo: VZN 4/2021

OBEC ČEČEJOVCE

Obecné zastupiteľstvo obce Čečejovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona
č.369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších právny predpisov a § 6 ods.1 a § 11a ods.
9 zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vydáva

Všeobecného záväzného nariadenia
č. 4/2021
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území obce Čečejovce
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§1
Úvodné ustanovenia a základné pojmy
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole VZN
na území obce Čečejovce.
2.Trhovým miestom pre účely tohto VZN sa rozumie trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom,
verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj:
a) trhovisko – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvá trvale vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovanie služieb,
b) tržnica – kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v
prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach,
c) stánok s trvalým stanovišťom – stánok s celoročnou prevádzkou 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 správcu trhoviska,
d) príležitostný trh – predaj výrobkov 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
fyzickými osobami medzi sebou,
e) ambulantný predaj – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve pred prevádzkarňou
3. 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.
4. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou,
ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme za účelom ambulantného
predaja.
§2
Povolenie na zriadenie trhového miesta a správa zriadených trhových miest
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a na poskytovanie služieb na
trhovom mieste vydáva obec na základe písomnej žiadosti, ku ktorej je potrebné po predložení
preukazu totožnosti žiadateľa priložiť tieto doklady:
a) doklad o oprávnení na podnikanie; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj osobou
podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) a d) tohto VZN,
b) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,
c) povolenie na užívanie predajného zariadenia,
d) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
e) pri predaji húb doklad o ich znalosti,
f) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu

Všeobecné záväzné nariadenie

Číslo: VZN 4/2021

Povolenie na umiestnenie predajného prenosného zariadenia na trhovisku alebo v tržnici vydáva
správca trhového miesta. Až po obdŕžaní písomného povolenia môže predávajúci začať s predajom
výrobkov a poskytovaním služieb.
2. Správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, ktoré sú vo vlastníctve obce, vykonáva obec. Túto
správu môže obec zveriť právnickej osobe alebo fyzickej osobe so živnostenským oprávnením na
správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu.
3. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec. Ak je trhovým miestom
priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 1 ods. 4 VZN, za správcu trhoviska sa považuje ich
prenajímateľ.
4. Pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh je správca povinný vypracovať trhový poriadok. Trhový
poriadok schvaľuje obecné zastupiteľstvo a vydáva ho vo forme VZN.
5. Správca je povinný zverejniť na trhovisku, v tržnici a na príležitostnom trhu schválený trhový
poriadok na viditeľnom mieste. Je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaných služieb.
§3 Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia 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 produkcie alebo lesné plodiny na základe preukázania dokladu o
vlastníctve, nájme alebo užívaní pôdy,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky (textilné, odevné, spotrebné
výrobky, atď.) v primeranom množstve medzi sebou,
d) občania iných členských štátov Európskej únie za rovnakých podmienok ako sú
uvedené
v ods. 1 písm. b) a c).
§4 Trhové miesta, trhové dni, predajný a prevádzkový čas
Na území obce sú povolené tieto trhové miesta:
A. Trhovisko: trhovisko „Čečanka“ - verejné priestranstvo vo vlastníctve obce vedľa ulice Hlavnej,
parc. KN-C č. 1339/9, kat. úz. Čečejovce. Trhové dni, predajný a prevádzkový čas sa určuje
nasledovne:
pondelok – sobota od 08:00 hod. do 16:00 hod., resp. podľa pokynov a nariadení obce
Miestna daň za užívanie verejného priestranstva na zriadenom trhovom mieste na území obce
Čečejovce sa riadi ustanoveniami príslušného VZN o miestnych daniach.
B. Ambulantný predaj a príležitostné trhy:
Ambulantný predaj:
➢ na verejnom priestranstve na ulici Kostolnej (oproti kaštieľu ) - výlučne predaj jedál a nápojov
určených na priamu konzumáciu na mieste z pojazdnej predajne - na základe povolenia obce
Čečejovce
Miestna daň za užívanie verejného priestranstva na zriadenom trhovom mieste na území obce
Čečejovce sa riadi ustanoveniami príslušného VZN o miestnych daniach.
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Príležitostné trhy:
➢ odpustová slávnosť (1x ročne v mesiaci máj) – na vyhradených exteriérových priestoroch ulice
Kostolnej - podľa pokynov a nariadení obce Čečejovce
Miestna daň za užívanie verejného priestranstva na zriadenom trhovom mieste na území obce
Čečejovce sa riadi ustanoveniami príslušného VZN o miestnych daniach.
➢ ostatné kultúrno-spoločenské a športové podujatia organizované obcou Čečejovce (Deň obce,
vianočné trhy, podujatia Čečejovského kultúrno-športového leta) – na verejných priestranstvách vo
vlastníctve obce (areál prírodného javiska na ulici Kostolnej, areál futbalového ihriska na ulici
Paňovskej) - podľa pokynov a nariadení obce Čečejovce. Trhové dni a predajný čas určí obec
individuálne v písomnom povolení vydanom na základe písomnej žiadosti podľa § 2 ods. 1 tohto VZN.

§5
Druhy predávaných výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
1. Na trhových miestach na území obce je povolené predávať:
a) potravinárske výrobky v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení
neskorších predpisov, Potravinovým kódexom SR a po dohode s príslušnými orgánmi
potravinového dozoru,
b) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, domáce potreby, obuv,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky,
kozmetiku, drogériový tovar, športové potreby a hračky je povolené predávať iba v
prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných
trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach.
2. Obec týmto VZN stanovuje predaj nasledovných potravinárskych výrobkov na trhových miestach
vrátane ambulantného predaja:
a) čerstvé ovocie, čerstvá zelenina a zemiaky, sušené ovocie ,výrobky z ovocia a zeleniny
spracované ovocie a zelenina (kvasená kapusta), ovocné a zeleninové šťavy
b) vajcia po splnení požiadaviek podľa osobitných predpisov
c) med a výrobky z medu po splnení požiadaviek podľa osobitných predpisov
d) mäso a mäsové výrobky po splnení požiadaviek podľa osobitných predpisov
e) mliečne výrobky po splnení požiadaviek podľa osobitných predpisov
f) strukoviny, olejniny a výrobky z nich
g) obilné výrobky
h) mlynské, pekárske a cukrárske výrobky
i) orechy a výrobky z nich
j) čokoláda, cukrovinky, pochutiny
k) lesné plodiny
l) jedlé čerstvé huby a spracovateľsky balené sušené huby, spracované v prevádzkarni,
spĺňajúcej požiadavky podľa osobitných predpisov
m) živé sladkovodné trhové ryby
3. Na trhových miestach v obci možno poskytovať nasledovné služby:
a)
b)
c)
d)
e)

pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
oprava dáždnikov,
oprava a čistenie obuvi,
kľúčové služby,
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f) oprava tašiek a koženej galantérie
g) čistenie peria
§ 6 Zákaz predaja niektorých výrobkov na trhových miestach
1. Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a)
b)
c)
d)
e)

zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť,
tabak a tabakové výrobky,
liehoviny, destiláty a spotrebiteľský 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 a ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových konzumných rýb,
domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a
drobných hlodavcov, na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi
a združeniami chovateľov na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej
správy,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) iné potraviny ako sú uvedené v § 5 ods. 2 tohto VZN
§ 7 Ambulantný predaj v obci
1. V obci sa na základe povolenia podľa § 2 ods. 1 tohto VZN ambulantným predajom
v stánkoch s dočasným stanovišťom, na prenosných predajných zariadeniach, v pojazdnej predajni a
pri sezónnom predaji na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou môžu predávať výlučne len:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych
diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
d) balená zmrzlina,
e) ovocie a zelenina,
f) kvety,
g) žreby okamžitých lotérií a vecných lotérií,
h) potraviny uvedené v § 5 ods. 2 tohto VZN
2. Rovnaké obmedzenia platia aj v prípade, ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
vlastníkom nebytového priestoru alebo priestranstva ho prenajme za účelom ambulantného predaja.
3. Predajné prenosné zariadenia, pojazdné predajne, stánky s dočasným stanovišťom podliehajú
technickým a hygienickým normám
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§8
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste vrátane ambulantného predaja je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v
znení neskorších predpisov:
➢ u právnickej osoby obchodným menom, sídlom, menom a priezviskom osoby zodpovednej
za predaj tovaru,
➢ u fyzickej osoby menom a priezviskom, bydliskom, menom a priezviskom osoby
zodpovednej za predaj tovaru;
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu s výnimkou osôb uvedených v § 3 ods. 1 písm.
b) a c),
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) pri predaji váženého tovaru vykonávať váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váženia,
g) predávať výrobky správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
h) predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže
predávajúci predávať výrobky a poskytovať služby v nižšej ako bežnej kvalite, len ak
spotrebiteľa vopred upozorní na všetky rozdiely,
i) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
j) zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
k) zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje
ich riadne a bezpečné použitie/využitie,
l) predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
m) nezavádzať a neklamať spotrebiteľa, najmä neuvádzať nepravdivé, nedoložené, nepresné
alebo dvojzmyselné údaje a informácie, nezamlčiavať údaje vlastnostiach výrobku alebo o
podmienkach služby alebo o nákupných podmienkach,
n) predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji
baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku,
o) vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo poskytnutí služby, v ktorom je uvedené:
➢ obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby, adresa
prevádzkarne, dátum predaja, názov a množstvo výrobku alebo druh poskytnutej služby, cena
jednotlivého výrobku alebo poskytnutej služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil,
povinnosti uvedené v tomto bode sa nevzťahujú na predávajúceho, ktorý predáva rastlinné a
živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej produkcie alebo lesné
plodiny, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

2. 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, preukaz totožnosti,
b) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,
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c) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných
trhoch,
d) pri predaji húb doklad o ich znalosti,
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
f) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb
3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť orgánom dozoru na
ich
požiadanie:
➢ doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak orgán dozoru nadobudne podozrenie, že predávané
výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti,
➢ doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín

§9
Orgán dozoru a sankcie
1. Obec vykonáva kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia. Oprávnenia
dozorných, inšpekčných a iných orgánov podľa osobitných predpisov týmto VZN nie sú dotknuté
Obec môže uložiť pokutu do výšky 17 000 €:
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia obce alebo
správcovi trhoviska za porušenie povinnosti podľa § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.,
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky alebo poskytuje služby na
trhovom mieste bez povolenia obce, alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých
predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj,
c) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v
prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných
trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto
určených miest,
d) fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej a
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 3 tohto VZN
3. Pokuty uložené obcou sú príjmom obce. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy
orgán dozoru zistil porušenie, najneskôr však do troch rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti
došlo. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za také isté porušenie povinnosti uložená pokuta podľa
osobitných predpisov.
4. Orgán dozoru môže zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej
alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia obce predáva výrobky alebo poskytuje služby na
trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 8 tohto VZN.

Všeobecné záväzné nariadenie

Číslo: VZN 4/2021

§ 10
Záverečné ustanovenia
1. Na VZN č. 4/2021 sa uznieslo OZ v Čečejovciach dňa 22.12. 2021 uznesením č. 281/12/2021
2. VZN č. 4/2021 nadobúda účinnosť 7.1.2022

V Čečejovciach, dňa 7.1.2022
Mgr. Lukáš Macák
starosta obce

