Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2009
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach v obci Breza

Obecné zastupiteľstvo v Breze 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“)
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto nariadenie upravuje niektoré podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci Breza (ďalej len „trhové miesto“) na základe splnomocnenia osobitného
zákona a to:
a) druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
b) druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov,
c) trhové dni, predajný a prevádzkový čas,
d) určenie potravinárskych výrobkov, ktoré sa môžu predávať na trhových miestach,
e) ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce
§2
Základné pojmy
1) Pre účely tohto nariadenia
a) za trhové miesto sa považuje trhovisko, príležitostný trh a ambulantný predaj,
b) trhoviskom sa rozumie nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c) príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj, najmä hody, jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj
vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v
primeranom množstve občanmi medzi sebou,
d) ambulantným predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné
zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné
povolenie
2) Za trhové miesto sa pre účely tohto nariadenia považuje aj nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, priestor
prenajme na ambulantný predaj.
3) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.
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§3
Určenie trhového miesta, trhových dní a predajného času
1) Toto nariadenia obce upravuje predaj tovarov a poskytovaním služieb na trhových miestach
v katastrálnom území obce Breza.
2) Trhové miesta v katastrálnom území obce Breza sú:
a) trhovisko
verejné priestranstvo pred budovou obecného úradu,
b) príležitostný trh
parkovisko pred budovou s.č. 200,
verejné priestranstvo pred budovou obecného úradu,
c) ambulantný predaj:
parkovisko pred budovou s.č. 200,
verejné priestranstvo pred budovou obecného úradu.
3) Na určených miestach sa môžu predávať výrobky a poskytovať služby, ktoré sú vymedzené
v trhovom poriadku.
4) Trhovými dňami sú pondelok až nedeľa s predajným časom: od 8:00 hod do 19:00 hod.
5) Správu trhových miest vykonáva obec Breza.
§4
Požiadavky na trhové miesto
1) Trhové miesto musí byť umiestnené na bezprašných miestach, vo vzdialenosti najmenej 100
metrov od zdrojov, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvňovať predaj potravín, vo vzdialenosti do
100 metrov trhového miesta musí byť k dispozícii prívod tečúcej pitnej vody z kontrolovaného
zdroja s následným odkanalizovaním, WC pre predávajúcich, WC pre kupujúcich (v prípade
predaja pokrmov a nápojov na priamu spotrebu), priestor na odpad s nádobami na dočasné
skladovanie odpadkov, t.j. konkrétne určené podmienky, kde to bude zabezpečené (WC, voda
a pod.)
2) Priestory a predajné automaty musia byť v prakticky uskutočniteľnej miere umiestnené, navrhnuté,
skonštruované a udržiavané v čistote a v dobrom stave údržby tak, aby sa zabránilo riziku
kontaminácie, najmä zvieratami a škodcami.
3) Najmä tam, kde je to potrebné
a) musia byť k dispozícii vhodné zariadenia pre dodržiavanie dostatočnej osobnej hygieny
(vrátane zariadení na hygienické umývanie a osušenie rúk, hygienických sociálnych zariadení a
zariadení na prezliekanie),
b) musia byť povrchy prichádzajúce do styku s potravinami v náležitom stave a musia sa dať
ľahko čistiť a tam, kde je to potrebné, dezinfikovať. Toto si vyžaduje použitie hladkých,
umývateľných nehrdzavejúcich a netoxických materiálov, ak prevádzkovateľ potravinárskeho
podniku nepresvedčí príslušný orgán, že sú vhodné iné použité materiály,
c) musia byť primerané zariadenia na čistenie pracovných pomôcok a vybavenia a na ich
dezinfekciu,
d) ak sa potraviny ako súčasť operácií potravinárskeho podniku čistia, musí sa primerane
zabezpečiť, aby sa táto operácia mohla vykonávať hygienicky,
e) musí byť k dispozícii dostatočné zásobovanie teplou a/alebo studenou vodou.
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f) musí byť k dispozícii primeraný systém alebo zariadenia na hygienické skladovanie a
likvidáciu nebezpečných a/alebo nejedlých látok a odpadu (či už tekutého alebo pevného),
g) musia byť k dispozícii primerané zariadenia a/alebo systém opatrení na dodržiavanie
a monitorovanie vhodných teplotných podmienok potravín,
h) musia sa potraviny v prakticky uskutočniteľnej miere umiestňovať tak, aby sa zabránilo riziku
kontaminácie.
4) Ostatné podmienky pre predaj potravinárskych výrobkov, pokrmov a nápojov je povinný
zabezpečiť prevádzkovateľ ambulantného predaja v súlade s platnou legislatívou.
§5
Druh predávaných výrobkov na trhovom mieste
1) Na trhových miestach sa môže predávať a poskytovať, pri splnení daných podmienok, nasledujúci
tovar a služby:
a) Potraviny – potrebné rozhodnutie RÚVZ „A“ a potvrdenie RVPS „B“, „C“ (označenie A, B, C
je podrobne vysvetlené v §6)
originálne balené potraviny, mäso a mäsové výrobky (A, B)
nebalená zmrzlina – len v trvalých stánkoch, v súlade s platnou legislatívou (A)
surové kravské mlieko – výlučne z predajných automatov, ktoré prevádzkujú
prvovýrobcovia (A, C)
vajcia môžu priamo predávať len prvovýrobcovia, ktorých chovy sú len na dodávanie
malých množstiev vajec zaregistrované (C), za dodržanie teplotného reťazca v súlade
s platnou legislatívou.
včelí med na ľudskú spotrebu môže predávať len prvovýrobca, ktorý je držiteľom včelstiev
a je na priamy predaj medu zaregistrovaný (C)
ovocie a zelenina – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných
právnych predpisov. Predávaná zelenina, ovocie a lesné plody musia byť očistené od hliny
a zvädnutých častí, nesmú byť zhnité a plesnivé. Za zdravotnú bezchybnosť a kvalitu
zodpovedá predávajúci. Počas predaja musí predávajúci chrániť tvar pred znečistením,
v zimnom období pre primrznutím.
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.287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)
b) Živé zvieratá
predaj trhových konzumných rýb je povolený len v predvianočnom období právnickými
a fyzickými osobami, ktorí sa preukážu súhlasom RVPS Dolný Kubín na predaj živých rýb
platným na dané obdobie (§8 ods.3 písm. a) zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti)
živú hydinu môžu predávať len fyzické a právnické osoby, ktoré sa preukážu súhlasným
stanoviskom na predaj hydiny od príslušnej RVPS podľa pôvodu hydiny. RVPS vydá
súhlas na predaj živej hydiny len tým žiadateľom, ktorí majú svoj chov pod veterinárnym
dozorom a splnia požiadavky na prepravu hydiny.
ostatné živé zvieratá sa môžu predávať len vo zvlášť vyhradenom priestore v rámci
propagačného predajného podujatia, zvodov zvierat organizovaných zväzmi a združeniami
chovateľov a za podmienok, ktoré stanoví RVPS Dolný Kubín na základe žiadosti
organizátora.
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2)

3)

4)
5)

c) Spotrebné výrobky
textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky,
výrobky spotrebnej elektrotechniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika,
drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len príležitostných trhoch
d) Stravovacie služby
predaj pokrmov a nápojov na priamu spotrebu – potrebné rozhodnutie RÚVZ „A“
e) Ďalšie služby
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
oprava dáždnikov
oprava a čistenie obuvi
kľúčové služby
V obci sa ambulantne môže predávať po splnení uvedených podmienok nasledujúci tovar:
a) knihy, denná a periodická tlač,
b) drobné remeselné výrobky a drobné umelecké predmety,
c) balená zmrzlina,
d) ovocie a zelenina,
e) cukrová vata,
f) kvety, ovocné stromčeky a kríky,
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
h) čerstvé a údené mäso.
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 aké ochorenie sa rastlina môže použiť.
Na trhových miestach je zakázané predávať výrobky určené osobitným právnym predpisom.
Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje.
§6
Podmienky za ktorých možno predaj výrobkov a služieb vykonávať

1. Predávajúci – fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie musí predložiť
A. rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým je povolený ambulantný
predaj potravín, pokrmov, nápojov zo stánkov, z motorových vozidiel, z automatov (§13 zákona
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 zákona č.152/1995Z.z)
C. potvrdenie RVPS Dolný Kubín o registrácii prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu
(§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.
2. Predávajúci – fyzická osoba
C. potvrdenie RVPS Dolný Kubín o registrácii prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu
(§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. Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti a lesné plodiny – potvrdenie obce o predaji prebytkov
4. V prípade, že predávajúci nepredloží uvedené doklady, nie je možné povoliť predaj potravín v obci.
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§7
Povinnosti predávajúceho
1) Predávajúci je povinný:
a) predávať iba na mieste určenom alebo dojednanom,
b) tovar viditeľne označiť cenovkami alebo mať vyvesený cenník tovaru a ceny správne účtovať,
c) uvádzať o tovare len pravdivé údaje a riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach
predávaných výrobkov a spôsobe použitia,
d) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť kupujúcemu
overenie týchto údajov,
e) vylúčiť z predaja požívatiny zdravotne závadné, čiastočne narušené alebo zjavne
znehodnotené,
f) dodržiavať zákon o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, predpisy
o ochrane spotrebiteľa, podnikaní, hygienické predpisy tohto VZN, ako aj ostatné predpisy
súvisiace s predajom.
g) označiť predajné miesto alebo predajný stôl menom a adresou osoby zodpovedajúcej za predaj
tovaru,
h) umožniť dozorným orgánom vykonanie kontroly podmienok predaja a podriadiť sa
rozhodnutiu dozorného orgánu,
i) udržiavať predajné miesto v čistote a poriadku, po skončení predaj miesto vyčistiť,
j) mať so sebou potrebné doklady a na požiadanie dozorného orgánu predložiť :
preukaz totožnosti /OP/,
živnostenský list alebo doklad oprávňujúci podnikanie,
povolenie na predaj z obecného úradu,
povolenie na užívanie predajnej plochy a doklad o zaplatení poplatkov s tým súvisiacich,
pri predaji žrebov poverenie organizátora lotérie na predaj,
zdravotný preukaz a posudok príslušného úradu verejného zdravotníctva, ak to
vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
doklad o nadobudnutí tovaru, s výnimkou ak ide o predaj vlastných výrobkov,
§8
Zákaz predaja niektorých výrobkov
1) Na trhových miestach je zakázané predávať
a) potraviny na osobitné výživové účely
b) vajcia vodnej hydiny
c) nebalenú zmrzlinu z podnosov, pojazdných vozíkov, košov, áut, nechránených pultov a pod.
d) zbrane a strelivo,
e) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
f) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
g) tabak a tabakové výrobky,
h) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na predaj na
príležitostných trhoch
i) jedy, omamné a psychotropné látky,
j) lieky,
k) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
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l) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
m) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb a hydiny, zákaz sa nevzťahuje na
propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami
chovateľov,
§9
Nájomné za predaj na trhových miestach

Cena trhového miesta pri predaji: 7€/deň
§10
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov
1) Na území obce Breza sa usporadúvajú tieto trhy :
a) Pravidelný trh:
Odpustový trh – poriadaný prvú augustovú nedeľu
b) Príležitostné trhy
Pri rôznych slávnostných, kultúrnych, športových alebo iných príležitostiach. Presný
termín a ostatné náležitosti určuje organizátor podujatia.

§ 11
Dozor a sankcie
1) Obec Breza je podľa zákona orgánom dozoru. Výkonom dozoru je hlavný kontrolór a poverení
zamestnanci obecného úradu.
2) Pôsobnosť vo veciach potravinového dozoru podľa §21 ods. 1 zákona č.152/1995 vykonávajú
a) ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva,
b) orgány na ochranu zdravia,
c) orgány veterinárnej správy,
d) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia
e) Skúšobné s certifikačné orgány
3) Podľa §21 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách, orgánmi štátnej správy vo veciach potravinového
dozoru – úradnej kontroly potravín s pôsobnosťou v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín
a Námestovo sú regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
a Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín.
4) Porušenie tohto VZN sa kvalifikuje ako priestupok v zmysle zákona č.372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
5) Porušenie nariadenia možno postihnúť aj v zmysle ustanovení zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov pokutou do výšky 6.638 eur fyzickej alebo právnickej
osobe oprávnenej na podnikanie.
6) Porušenie zákona o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach môže obec
sankcionovať fyzickú alebo právnickú osobu pokutou v súlade so zákonom až do výšky 16.596
eur.
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§ 12
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
1) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia zákona č.178/1998 Z. z. a ďalších súvisiacich
osobitných právnych predpisov.
2) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Breze dňa 30.10.2009
3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
4) VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 30.10.2009

V Breze dňa 30.10.2009
........................................................
Starosta obce
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