Obec Dubník v zmysle zákona číslo 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov čl. 68, § 6 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákona číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ust. § 5 ods. 1 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 v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE DUBNÍK
číslo 3/2014

TRHOVÝ PORIADOK
Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
a) Trhovým miestom je v obci Dubník parkovisko pri predajni COOP JEDNOTA –
potraviny – námestie obce číslo parcely 606, parkovisko pri kultúrnom dome číslo
parcely 568/1, príležitostný trh a ambulantný predaj, prípadne miestnosti kultúrneho
domu postavený na parcele číslo 568/2 súp. číslo 244 vo vlastníctve obce Dubník,
ktorá je i zriaďovateľom trhového miesta.
b) Trhovými dňami v obci Dubník sú dni: pondelok od 08.00 hod. do 16.00 hod.
streda
od 08.00 hod. do 18.00 hod.
piatok
od 08.00 hod. do 12.00 hod.

Čl. 2
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
1. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných
predpisov.
2. Na trhových miestach na území obce DUBNÍK predávajúci je povinný:
a.) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať aj správnosť týchto údajov,
b.) predávať výrobky a poskytovať služby v predpísanej alebo schválenej akosti, pokiaľ je
záväzne ustanovená alebo predpísaná, ak akosť nie je schválená, predpísaná alebo
ustanovená v obvyklej akosti,
c.) predávať výrobky a poskytovať služby za ceny dojednané v súlade s cenovými
predpismi a ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb správne účtovať,
d.) predávajúci je povinný zabezpečovať hygienické podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb podľa platných právnych predpisov a opatrení príslušných
orgánov,
e.) predávajúci nesmie klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené,
neúplné, nepresné, nejasné, dvojzmyselné alebo prehnané údaje alebo zamlčať údaje
o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo služieb.

Čl. 3
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Na trhových miestach na území obce DUBNÍK predávajúci je povinný riadne informovať
spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere poskytovaných
služieb o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho
nesprávneho použitia, alebo údržby.
2. Predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli viditeľne označené
všeobecne zrozumiteľnými údajmi o výrobku (výrobca, dovozca, dátum výroby, návod na
obsluhu a údržbu, pod.).
3. Predávajúci je povinný jednoznačne informovať spotrebiteľa o cene predávaných
výrobkov alebo poskytovaných služieb platný v okamihu ponuky. Za tým účelom je
povinný najmä zreteľne označiť výrobky cenou alebo informáciu o cene výrobkov alebo
služieb vhodne sprístupniť.
4. Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe
uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb, vrátane údajov o tom, kde možno
reklamáciu uplatniť.
5. Predávajúci je povinný na vhodnom a trvale viditeľnom mieste označiť svoje predajné
miesto : obchodným menom sídlom prípadne bydliskom predávajúceho, a menom
a priezviskom zodpovednej osoby.
6. Predávajúci je povinný dodržiavať trhový poriadok.
7. Predávajúci je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných
predpisov.
8. Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb
v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.
9. Predávajúci je povinný viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov
s výnimkou fyzických osôb predávajúcich rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny.
10. Predávajúci je povinný vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom
umožňujúcom spotrebiteľovi kontrolu správneho váženia.

Čl. 4
Správa trhových miest
1. Správu trhových miest na verejných priestranstvách obce DUBNÍK a v nehnuteľnostiach
vo vlastníctve obce Dubník vykonáva starosta obce alebo ním poverené osoby.
2. Ak fyzická alebo právnická osoba prenajme priestranstvo alebo nebytový priestor vo
svojom vlastníctve na ambulantný predaj, za správcu trhového miesta sa považuje
prenajímateľ.
3. Povolenie na zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste vydáva obec Dubník prostredníctvom povereného pracovníka obecného
úradu na základe podnetu predávajúceho. Poverený pracovník obce vystaví doklad
o zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva ako i rozhlasového poplatku.
4. Predávajúci je povinný predložiť na nahliadnutie:
a) živnostenský list alebo jemu podobný doklad oprávňujúci vykonávať predajnú
činnosť alebo poskytovanie služieb,
b) občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu,
c) doklady o nadobudnutí výrobkov alebo o pôvode výrobkov,

d) v prípade predaja potravinárskych výrobkov: súhlas vydaný príslušnými orgánmi
potravinového dozoru,
e) knihu pokladnice a tržieb s vyznačením daňového kódu alebo certifikát pokladnice
s vyznačením daňového kódu, to neplatí ak predávajúcim je fyzická osoba
predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny,
f) autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov.
g) preukázať pôvod predávanej hydiny a pôvod rôzneho druhu mäsa – certifikát
(veterinárne osvedčenie o zdravotnom stave hydiny)
5. Ak doklad podľa písm. a) nie je vystavený na osobu predávajúceho, predávajúci je
povinný predložiť na nahliadnutie aj pracovnú zmluvu, resp. poverenie na výkon
predajnej činnosti.
Dokladom o nadobudnutí výrobkov alebo o pôvode výrobkov môže byť:
a) faktúra /daňový doklad/
b) doklad o zakúpení výrobku v hotovosti/potvrdenka, páska z registračnej
pokladnice/
c) čestné vyhlásenie v prípade, že predávajúcim je fyzická osoba predávajúca výrobky
z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti
6. Ak predávajúci predložil potrebné doklady podľa ods. 3 a 4, starosta obce, resp. ním
poverený pracovník obecného úradu vydá povolenie k zriadeniu trhového miesta.
7. Miestni občania, ktorí predávajú svoje vlastné výrobky z dvora majú predaj bez
poplatku.
Čl. 5
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach na území obce Dubník 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 a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak
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, 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 prevádzkárni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov

Čl. 6
Druhy 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
e) kľúčové služby
f) čistenie peria
g) čistenie okuliarov a optických pomôcok a šperkov
h) ďalšie služby na základe súhlasu starostu obce, resp. povereného pracovníka
obecného úradu.
Čl. 7
Ambulantný predaj v obci
1) Ambulantný predaj je povolený výlučne na určenom priestranstve trhoviska.
2) V obci sa ambulantne môžu predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny
audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
c) textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, hračky
d) čerstvé mäso a mäsové výrobky
e) kvetiny
f) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
g) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
h) balenú zmrzlinu
i) ovocie a zeleninu
3) Ambulantný predaj potravín musí byť realizovaný v zmysle schváleného
potravinového kódexu.
4) Ambulantný predaj tovaru mimo určeného priestoru je zakázaný.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Dubníku dňa 25. 6. 2014
uznesením číslo 36/2014 A)4.
2) VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Dubník.
3) Nariadenie je prístupné na Obecnom úrade v Dubníku.
4) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2013 o trhovom poriadku

Ing. Jozef O s t r o d i c k ý
starosta obce
Vyvesené dňa: 26. 6. 2014
Účinné dňa:
11. 7. 2014

