Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.3/2010
o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Nižná
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej podľa § 4 ods. 3 písm. g) v spojení s § 6 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 3 zákona NR SR
č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 178/1998 Z. z.) sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto nariadenie upravuje niektoré podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Nižná (ďalej len „trhové miesto“) na základe splnomocnenia osobitného zákona /1/,
a to:
a) druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
b) trhové dni, predajný a prevádzkový čas,
c) technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom,
d) určenie potravinárskych výrobkov, ktoré sa môžu predávať na trhových miestach,
e) ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce.
2. Trhový poriadok pre konkrétne trhové miesto schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ak nie je týmto
nariadením alebo zákonom určené inak.
Čl.2
Určenie trhových miest
1.Trhovým miestom v obci Nižná je miesto vymedzené ako priestor parkoviska medzi ulicami
Závodná a Hviezdoslavova oproti budove železničnej stanice na pozemku parcela č. 815, k.ú. Nižná.
2. Trhovým miestom pre ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve pred prevádzkarňou.
3. Trhovým miestom je aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.
Čl.3
Druh predávaných výrobkov na trhovom mieste
1. Na trhových miestach sa môže predávať nasledujúci tovar za nižšie uvedených podmienok:
a/ ovocie a zelenina
b/ poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady, ozdobné kry,
semená a pod.)
c/ sezónne, úžitkové a ozdobné predmety (najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom, pamiatke
zosnulých alebo iným príležitostiam),
d/ knihy, denná a periodická tlač, ktoré neohrozujú mravnosť,
e/ drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety,

f/ žreby okamžitých lotérii a žrebových vecných lotérií,
g/ všeobecne známe liečivé rastliny (napr. lipový kvet, podbeľ )
h/ potravinárske výrobky určené týmto nariadením, resp. trhovým poriadkom pre konkrétne trhové
miesto,
i/ spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky,
kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky.
j/ živé zvieratá
2. Na trhových miestach sa môžu predávať tieto potravinárske výrobky:
a) originálne balené potraviny, mäso a mäsové výrobky za podmienok stanovených v bode 3.1. a)
a 3.1. b) tohto článku
b) nebalená zmrzlina – len v trvalých stánkoch za podmienok stanovených v bode 3.1. a), mliečne
mrazené výrobky za podmienok stanovených v bode 3.1. a) a 3.1. b) tohto článku
c) slepačie vajcia – môžu priamo predávať len prvovýrobcovia, ktorých chovy sú na dodávanie
malých množstiev vajec zaregistrované za podmienok stanovených v bode 3.1. c) a 3.2. a)
d) cukor, spotrebiteľsky balené sirupy, ocot, káva, čaj a nealkoholické nápoje za podmienok
stanovených v bode 3.1. a) a 3.1. b) tohto článku
e) tuky a jedlé rastlinné výrobky, ovocné výrobky, zeleninové výrobky, ovocné a zeleninové mrazené
výrobky za podmienok stanovených v bode 3.1. a) a 3.1. b) tohto článku
f) pekárske, mlynárske, cukrárske výrobky a cukrovinky za podmienok stanovených v bode 3.1. a)
a 3.1. b) tohto článku
g) včelí med – na ľudskú spotrebu môže priamo predávať len prvovýrobca, ktorý je držiteľom
včelstiev a je na priamy predaj medu zaregistrovaný v súlade s podmienkami uvedenými v bode 3.1. c)
a 3.2. a)
3. Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach:
3.1. predávajúci - fyzická a právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov musí predložiť:
a.) rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým je povolený ambulantný predaj
potravín, pokrmov, nápojov zo stánkov, z motorových vozidiel, z automatov ( §13 zák.č.355/2007
Z.z.),
b.) potvrdenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Dolný Kubín o vykonaní oznámenia
činností súvisiacich s uvádzaním potravín do obehu (§6 zák.č.152/1995 Z.z.)
c.) potvrdenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Dolný Kubín o registrácií prevádzkarne
pre produkty živočíšneho pôvodu (podľa §40 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
zák.č.152/1995 Z.z.)
3.2. predávajúci - fyzická osoba musí predložiť:
a) rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Dolný Kubín o registrácii prevádzkarne
pre produkty živočíšneho pôvodu (podľa §40 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti),
pokiaľ sa jedná o priamy predaj malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu z vlastnej
produkcie.
3.3. fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti a lesné plodiny musí predložiť potvrdenie obce o predaji prebytkov.
3.4.V prípade, že nebudú predložené uvedené doklady, nie je možné povoliť predaj potravín v obci.
4. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky,
kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len v prevádzkárňach
tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom.
Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja
a uvádzaním nových výrobkov na trh.

5. Všeobecne známe liečivé rastliny /napr. lipový kvet, podbeľ atď/ sa môžu predávať za podmienky,
že nebudú označené ako liečivé rastliny, ale iba botanickým názvom rastliny a predávajúci nebude pri
predaji uvádzať, na aký druh ochorenia sa rastlina môže použiť.
6.Živú hydinu môžu predávať len fyzické a právnické osoby, ktoré sa preukážu súhlasným
stanoviskom na predaj hydiny od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy podľa
pôvodu hydiny.
7.Predaj trhových konzumných rýb je povolený len v predvianočnom období právnickým a fyzickým
osobám, ktorí sa preukážu súhlasom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Dolný Kubín na
predaj živých rýb platným na dané obdobie (podľa §8 ods.3zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti).
8.Ostatné živé zvieratá sa môžu predávať vo zvlášť vyhradenom priestore v rámci propagačného
predajného podujatia, zvodov zvierat organizovaných zväzmi a združeniami chovateľov a za
podmienok, ktoré stanoví Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín na základe
žiadosti organizátora.
9.Pri predaji húb musí predávajúci predložiť osvedčenie o ich znalosti a pri predaji lesných plodín
doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu ( § 5 ods. 2 a 3 zákona č.287/1994Z.z. o ochrane
prírody a krajiny.
10. Na trhových miestach je zakázané predávať výrobky určené osobitným právnym predpisom / 2 /.
Čl.4
Druh poskytovaných služieb na trhovom mieste
Na trhových miestach sa môžu poskytovať okrem služieb určených osobitným právnym predpisom /3/
aj iné služby, ktoré schváli starosta obce.
Čl.5
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Trhovými dňami sa určujú dni pondelok až sobota s výnimkou nedele, ak nie je v tomto alebo inom
nariadení obce ustanovené inak.
2. Prevádzkový a predajný čas na trhovom mieste:
Pondelok až piatok: od 6.00 hod. do 18.00 hod
Sobota:
od 6.00 hod. do 12.00 hod.
Čl.6
Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom
Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom sa určia osobitne pre
každé trhové miesto trhovým poriadkom pre dané trhové miesto.
Čl.7
Kontrola dodržiavania tohto nariadenia
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce, hlavný
kontrolór obce, poslanci obecného a členovia príslušných komisií obecného zastupiteľstva v Nižnej.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitných právnych predpisov o úlohách obce pri
výkone kontroly a dozoru v rámci ochrany spotrebiteľa / 4 / .

Čl.8
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 178/1998 Z. z. a ďalších súvisiacich
osobitných právnych predpisov / 5 /.
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne listom č.1184/2010-HV zo dňa
9.8.2010 zobral toto nariadenie na vedomie, pričom k nemá voči nemu závažnejšie pripomienky.
2.Toto nariadenie bolo schválené uznesením č.15/4/2010 Obecného zastupiteľstva v Nižnej zo dňa
30.8.2010 a nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing.Eugen Dedinský
starosta obce

Odkazy:
(1) § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v znení neskorších predpisov
(2) § 6 zákona č. 178/1998 Z. z.
(3) § 8 zákona č. 178/1998 Z. z.
(4) zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov
(5) napríklad :
zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
zákon č. 108/2000 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

