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Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok na základe ust. § 3 zákona č. 178/1998 Z. z. o
podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „zákon o trhových miestach“) a v nadväznosti na ust. § 22 ods.1 písm. a) zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľov a ust. § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vydáva pre územie obce Spišský
Štvrtok toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK č. 2/2017
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 3/2010
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach na území obce Spišský Štvrtok (ďalej len „nariadenie“).

PRVÁ ČASŤ - Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach na území obce Spišský Štvrtok sa mení a dopĺňa takto:
I.

V Čl. 4 OPRÁVNENIE NA PREDAJ A POSKYTOVANIE SLUŽIEB sa mení ods. 2
takto:
Pôvodné znenie:
2. Na trhu môžu predávať:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
a to na základe ust. § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších právnych predpisov a na základe zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších právnych
predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve
medzi sebou,
sa nahrádza novým znením:
2. Na trhu môžu predávať:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
a to na základe ust. § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších právnych predpisov a na základe zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších právnych
predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve
medzi sebou,
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d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom
diela alebo jeho rozmnoženinou.

II. V Čl. 5 PODMIENKY PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB sa
mení ods. 2 takto:
Pôvodné znenie:
2. Na trhových miestach v obci 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) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb a hydiny (čl. 5 ods. 5 b určuje obec so súhlasom regionálnej veterinárnej správy)
sa nahrádza novým znením:
2. Na trhových miestach v obci sa zakazuje predávať
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a výbušné predmety,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak, tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a
neobsahujú tabak,
e) alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na
príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne
druhy živočíchov,
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a
na predaj domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich
králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné
podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe
súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb,
ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa
osobitných predpisov.
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III. V Čl. 5 PODMIENKY PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB sa
mení ods. 4 takto:
Pôvodné znenie:
4. V obci je povolené ambulantne predávať:
a) knihy, dennú a periodickú tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych
diel alebo iných diel
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) balenú a nebalenú zmrzlinu,
d) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
e) výrobky poľnohospodárskeho charakteru, ktoré nie sú určené na konzumáciu, a to
napr.: kvety, okrasné rastliny, priesady kvetov a zeleniny, okrasné dreviny
(stromy a kríky).
f) potravinárske výrobky podľa čl. 5, ods. 5,
g) spotrebné výrobky podľa čl. 5, ods. 6.
sa nahrádza novým znením:
4. V obci je povolené ambulantne predávať:
a) knihy, dennú a periodickú tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych
diel alebo iných diel
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) spotrebné výrobky podľa čl. 5, ods. 6.
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej
zmrzliny,
e) ovocie a zelenina,
f) potravinárske výrobky podľa čl. 5, ods. 5, vrátane balených mrazených krémov
a balenej zmrzliny,
g) výrobky poľnohospodárskeho charakteru, ktoré nie sú určené na konzumáciu, a to
napr.: kvety, okrasné rastliny, priesady kvetov a zeleniny, okrasné dreviny
(stromy a kríky).
h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
i) sladkovodné trhové ryby.
IV. V Čl. 9 SANKCIE PODMIENKY PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA
SLUŽIEB sa mení ods. 1 a ods. 2 takto:
Pôvodné znenie:
1. Za porušenie ustanovení tohto trhového poriadku je obec oprávnená na základe ust. §
12 ods. 1 zákona o trhových miestach uložiť pokutu až do výšky 16.596,- €
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez
povolenia, alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností podľa § 5 ods. 1 a 3
zákona o trhových miestach.
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b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje
služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste
výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené obcou v tomto
všeobecne záväznom nariadení na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu
predávať len v prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na
trhoviskách, na príležitostných
trhoch a pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom, mimo takto určených miest alebo fyzickej osobe
predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nesplní povinnosť podľa
čl. 8 ods. 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia (§ 11 ods. 3 cit. zákona).
2. Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy orgány dozoru zistili porušenie
povinností, najneskôr však do 3 rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo (§
12 ods. 5 cit. zákona).
sa nahrádza novým znením:
1. Za porušenie ustanovení tohto trhového poriadku je obec oprávnená uložiť pokutu:
 fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe až do výšky 17 000 €
(na základe ustanovení § 12 zákona o trhových miestach),
 fyzickej osobe až do výšky 8 000 €
(na základe ustanovení § 13 zákona o trhových miestach).
2. Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy orgány dozoru zistili porušenie
povinností, najneskôr však do 3 rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo (§
12 ods. 6 zákona o trhových miestach).

DRUHÁ ČASŤ - Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Spišský Štvrtok dňa
12. júna 2017 uznesením číslo 20/2017.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

V Spišskom Štvrtku, dňa 12. júna 2017

...................................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce
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