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Všeobecno-záväzné nariadenie Obce Sekule
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach - Trhový poriadok
Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 3 ods. 3
a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a na
základe zákona NR SR č, 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecno-záväzné nariadenie Obce Sekule
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach –
Trhový poriadok

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce upravuje predaj tovarov a poskytovanie služieb
na trhových miestach v katastrálnom území obce Sekule
(2) Trhovými miestami sú verejné priestranstvá: pri Požiarnej zbrojnici, pri Kultúrnom dome
a pri Obecnom úrade v katastrálnom území Sekule. V mimoriadnych prípadoch môže
starosta obce určiť aj iné predajné miesto.
(3) Trhovými miestami pre príležitostný trh sú: verejné priestranstvá na ulici Cintorínska a
ulici Pekná, verejné priestranstvo v centre obce a pri obecnom úrade.
(4) Správu trhových miest vykonáva Obec Sekule.

Čl. 2
Trhový poriadok

(1) Trhový poriadok je prílohou tohto Všeobecno-záväzného nariadenia a tvorí jeho
neoddeliteľnú súčasť.

(2) Správca trhoviska je povinný Trhový poriadok zverejniť na viditeľnom mieste.

Čl. 3
Účinnosť
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo
obce Sekule
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Sekule zo dňa 01.10.1999 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach.
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Sekule
dňa 25.03.2013
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10.04.2013.

Pavla Maxianová
starostka obce

Trhový poriadok obce Sekule
§1
Všeobecné ustanovenia
(1) Trhový poriadok obce Sekule upravuje práva a povinnosti správcu trhových miest, 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.
(2) Trhový poriadok obce Sekule upravuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach
a stanovuje orgány, ktoré sú oprávnené vykonávať dozor a ukladať sankcie.
§2
Základné pojmy
(1) Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
a) trhové miesto – trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj,
b) trhovisko – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c) tržnica – kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb v prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach,
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 odevný, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom
množstve 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,
(2) Za trhové miesto sa na účely tohto nariadenia považuje aj priestranstvo alebo nebytový
priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho
vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.
(3) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných
predpisov.
§3
Trhové miesta a trhové dni na území obce Sekule
(1) Trhovými miestami sú verejné priestranstvá: pri Požiarnej zbrojnici, pri Kultúrnom dome
a pri Obecnom úrade v katastrálnom území Sekule. V mimoriadnych prípadoch môže
starosta obce určiť aj iné predajné miesto.
(2) Trhovými miestami pre príležitostný trh: verejné priestranstvá na ulic Cintorínska a ulici
Pekná, verejné priestranstvo v centre obce a pri obecnom úrade.
(3) Trhovými dňami sú: pondelok až nedeľa s predajným časom od 08.00 do 16.00 hod, počas
príležitostných trhov od 08.00 do 22.00 hod.

(4) Trhovými dňami ambulantného predaja sú streda a piatok s predajným časom od 08.00
do 12.00 hod.
§4
Druh predávaných výrobkov
(1) Na trhových miestach možno predávať:
a) potraviny (balené, nebalené) – mäso, mäsové výrobky, mlieko, mliečne výrobky,
vajcia, mrazené krémy, med, ak sú splnené podmienky ustanovené v osobitnom
predpise,
b) poľnohospodárske produkty – rastlinné výrobky (priesady, sadenice, ozdobné kry,
semená, stromčeky), zelenia, ovocie, huby (len na základe osvedčenia o znalosti húb)
a živočíšne produkty ( sliepky a pod.),
c) vlastné použité výrobky v primeranom množstve,
d) spotrebný tovar (textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, výrobky
spotrebnej techniky, drobný tovar, drogériový tovar, keramika, športové potreby,
hračky ...)
(2) Ten, kto predáva potraviny na trhových miestach:
a) zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín,
b) je povinný udržiavať čistotu, vykonávať sústavné upratovanie a čistenie zariadenia
používaného pri predaji ,
c) je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych a iných výrobkov
prostredníctvom technických prostriedkov a technických zariadení,
d) nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej
trvanlivosti,
e) je povinný zabezpečiť, aby pri predaji a preprave potravín bol k dispozícii doklad
o pôvode tovaru a iné potrebné doklady,
f) nesmie predávať na miestach, na ktorých je predaj zakázaný podľa osobitného
predpisu,
§5
Druh poskytovaných služieb
Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi, brašnárske služby
e) kľúčové služby,
f) zber peria a textilu, výkup kožiek
g) zábavné zariadenia (kolotoče, lunaparky a iné atrakcie),
§6
Ambulantný predaj
(1) Na trhových miestach v rámci ambulantného predaja možno predávať:
a) knihy, periodická tlač,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,

d)
e)
f)
g)

balená zmrzlina,
ovocie a zelenina,
kvetiny,
žreby okamžitých lotérií a žrebovanie vecných lotérií
§7
Príležitostný predaj

(1) Príležitostné trhy na predaj výrobkov povoľuje obec a vykonáva sa na obcou určených
trhových miestach, resp. v sále kultúrneho domu v obci Sekule.
(2) Príležitostným trhom sa rozumie:
a) Sekulský jarmok remeselníkov
b) Sekulské remeselnícke dvory
c) Vianočné trhy
d) príležitostné kultúrne akcie konané v obci
(3) Príležitostné trhy sa konajú jedenkrát ročne, ich trvanie závisí od rozhodnutia správcu.
§8
Zákaz predaja niektorých výrobkov
(1) Na trhových miestach sa zakazuje 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 a ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb (zákaz sa nevzťahuje na
propagačné predajné podujatie organizované zväzmi a združeniami chovateľov),
(2) Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov, produktov
a služieb, ak je to v záujme obyvateľov obce.

§9
Oprávnenie na predaj
Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce 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,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

§ 10
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
(1) Predávajúci na trhovom mieste musí mať povolenie na predaj vydané obcou a musí mať
svoje predajné zariadenie označené podľa osobitných predpisov.
(2) Pri ambulantnom predaji z pojazdných predajní má predajca povinnosť vlastniť na
predmetné vozidlo Rozhodnutie o jeho schválení na túto činnosť príslušným Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva. Taktiež musí dodržať sortiment uvedený v predmetnom
rozhodnutí.
(3) Predávajúci je povinný dodržiavať trhový poriadok a povinnosti vyplývajúce zo zákona č.
178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 11
Poplatok za predaj na trhových miestach
Správca trhového miesta vyberá daň za užívanie verejného priestranstva (za trhové miesto)
podľa platného VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Sekule.
§ 12
Orgány dozoru a sankcie
(1) Dozor na dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce,
b) starostom poverení pracovníci obce a poslanci obecného zastupiteľstva,
c) príslušné orgány štátnej správy.
(2) Orgány dozoru môžu uložiť pokutu v súlade s platnou právnou úpravou až do výšky
16.596,95,– €

Pavla Maxianová
starostka obce

