Všeobecne záväzné nariadenie
obce LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA
TRHOVÝ PORIADOK
č. 2/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Štiavnica vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 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 v znení neskorších predpisov, § 26 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení
neskorších predpisov, § 22 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov a vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto

všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „trhový poriadok“) upravuje podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce
Liptovská Štiavnica.
§2
Určenie názvu a sídla správcu trhoviska, priestranstva trhoviska a príležitostného trhu
Správu trhoviska a príležitostného trhu vykonáva Obec Liptovská Štiavnica, so sídlom Obecný
úrad, 034 01 Liptovská Štiavnica, Hlavná 39/53, telefón: 044/4352175.
Pre trhovisko a príležitostný predaj obec Liptovská Štiavnica určuje trhové miesta:
a) Priestranstvo s asfaltovým povrchom – „Otočka autobusu v strede obce“ parcela č. KN č. 839/2
b) Nebytový priestor – sála Kultúrneho domu Liptovská Štiavnica
Určený priestor je vyznačený nápisom „Trhové miesto“.
§3
Povolené druhy predávaných výrobkov
Na trhovisku a príležitostnom trhu sa môžu predávať spotrebné výrobky, najmä textilné
výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektronické výrobky, výrobky spotrebnej
elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, športové potreby, hračky, ovocie a zelenina.
§4
Povolené druhy poskytovaných služieb
Na trhovisku a príležitostnom trhu možno poskytovať tieto služby:
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
b) oprava dáždnikov,
c) oprava a čistenie obuvi,

d) oprava dámskych, pánskych a cestovných tašiek,
e) oprava športových potrieb,
f) kľúčové služby.
§5
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
1)
2)

3)

4)

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným,
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.
Na trhových miestach môže oprávnená fyzická osoba a právnická osoba predávať výrobky a
poskytovať služby len na základe písomného povolenia obce (príloha č. 1 tohto VZN). Obec
vydá písomné povolenie na predaj najneskôr jeden deň pred plánovaným predajom.
Podmienky predaja:
a) ovocie a zelenina - musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných
predpisov. Predávaná zelenina a ovocie musia byť očistené,
b) živé ryby musia byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore,
c) zabíjanie a delenie zvierat na trhoviskách je zakázané,
d) huby možno predávať len na základe osvedčenia osobitnej spôsobilosti na ich predaj.
Oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov, ktoré sú uvedené v osvedčení. Povolenie na
predaj húb musí byť umiestnené na viditeľnom mieste. Voľne rastúce čerstvé huby musia
byť pri predaji označené ich druhom, neporušené a nepoškodené,
e) med musí byť zdravotne nezávadný, plnený do hygienicky vyhovujúcich obalov
s uvedením výrobcu, druhu medu, hmotnosti, dátumu plnenia, doby použiteľnosti. Med
môžu predávať právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré majú osvedčenie o spôsobilosti
pre túto činnosť vydané orgánom veterinárneho dozoru alebo bol tovar v zmysle
dodacieho listu dodaný oprávneným výrobcom,
f) ostatné potravinárske výrobky sa môžu predávať iba hygienicky nezávadné pri dodržaní
príslušných predpisov,
g) tovar vyrábaný podľa schválených technologických noriem akosti, resp. receptúr, musí
mať znaky v ňom uvedené,
h) potraviny musia byť pri predaji umiestnené najmenej 70 cm nad zemou, ovocie, zelenina v
debnách a stojanoch,
i) za zdravotnú nezávadnosť predávaných surovín a potravín zodpovedá predávajúci. Počas
predaja je predávajúci povinný chrániť tovar pred znečistením a vonkajšími nepriaznivými
vplyvmi,
j) pri predaji rastlinného množiteľného materiálu (osivo, sadivo) je potrebné preukázať
pôvod nadobudnutia a potvrdenie o zdravotnom stave rastlinného materiálu vydané
Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym a tento výrazne
označiť „nevhodné pre konzum“,
k) vianočné stromčeky, chvojky, šišky, čečina a výrobky z nich možno predávať len na
základe potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia (súhlas majiteľa lesa potvrdený príslušným
obecným úradom u fyzických osôb, právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi lesa môžu
predávať bez povolenia),
l) predaj ovocných stromov a kríkov ako množiteľného materiálu je možný za predpokladu,
že je označené štítkom s údajmi o odrode, množiteľnej stanici a pod., pričom predávajúci
musí mať doklad o nadobudnutí tovaru, kmeň musí byť označený farebnou bodkou –
sever,
m) predávajúci je povinný používať pri predaji ciachované váhy, miery, závažia, mať dostatok
vhodného obalového materiálu. Ak si to povaha predávaného tovaru vyžaduje, musí
používať vhodné manipulačné náradie (manipulačné kliešte a pod.),
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 na
trhoviskách v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch a pred
prevádzkárňou jej prevádzkovateľom. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na propagačné
predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzania nových výrobkov na trh.
§6
Riadenie ambulantného predaja a zásady jeho zabezpečenia
1)
2)

3)

4)

Predávajúci môže predávať len na predajnom mieste, určenom správcom trhového miesta
Predaj na trhových miestach (priestranstvo s asfaltovým povrchom – otočka autobusu v strede
obce, parcela č. CKN 839/2 a nebytový priestor sála Kultúrneho domu Liptovská Štiavnica)
musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam
(odsúhlaseným RÚVZ)
Povinnosťou predávajúceho je mať k dispozícii:
a)
rozhodnutie na danú činnosť od príslušného Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva resp. Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
b)
doklad o splnení registračnej povinnosti, v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z.
o potravinách,
c)
doklad o pôvode tovaru,
d)
je nutné, aby dodržal podmienky skladovania vrátane dodržania predpísaných
teplotných režimov, ako aj požiadavky na hygienu predaja,
e)
zabezpečiť označenie výrobkov v štátnom jazyku podľa zákona č. 152/1995 Z.z.
o potravinách
Obec vopred nahlási predaj potravín na trhových miestach príslušnej regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe. ( § 26 ods. 3 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách )
§7
Povinnosti predávajúceho na trhovom mieste

1)

Povinnosti predávajúceho na trhovom mieste:
a)
ambulantný predaj na území obce sa musí nahlásiť na obecnom úrade
b)
dodržiavať podmienky predaja a podmienky skladovania, vrátane dodržiavania
teplotných režimov,
c)
dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné
predpisy, mať k dispozícii zdravotný preukaz
d)
zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne neškodných potravín,
e)
vylúčiť zdraviu škodlivé, skazené a falšované potraviny,
f)
umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených
podmienok predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu,
g)
na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady (podľa charakteru
predaja)
h)
mať povolenie od správcu trhového miesta k predaju výrobkov,
i)
mať k dispozícii rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
na uvedenie priestorov stánku alebo mobilného zariadenia na predaj potravín
s uvedeným rozsahom predávaného sortimentu
§8
Ďalšie povinnosti predajcu potravín

1)

Každý predajca potravín je povinný dodržať ustanovenia platnej legislatívy:
a) predávajúci zodpovedá za zdravotnú neškodnosť a kvalitu predávaných výrobkov,

b) je povinný zabezpečiť hygienu predaja,
c) tovar musí byť označený v štátnom jazyku v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z.
o potravinách,
d) zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené zeminy a zvädnutých častí,
ovocie musí byť kvalitatívne roztriedené a počas predaja uložené v prepravkách, košoch
príp. vyložené na zákazníkom dostupnom mieste, tovar musí byť označený v zmysle
platnej legislatívy (druhom, triedou, prípadne odrodou, krajinou pôvodu),
e) majiteľ stánku je povinný na dobu svojej neprítomnosti určiť zodpovedného zástupcu,
f) stánky, v ktorých sa predávajú originálne balené potraviny musia byť vybavené tak, aby
predaj ako aj skladovanie bolo vykonávané hygienickým spôsobom (vhodný predajný
pult, regále, zamedzenie styku predávaného tovaru s podlahou) a musia mať
k dispozícii rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
na prevádzku resp. Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
g) stánky, v ktorých sa predáva nebalený potravinársky tovar, musia mať k dispozícii
zariadenie s tečúcou pitnou vodou na umývanie rúk a náradia, musia byť vybavené
čistiacimi prostriedkami, mydlom, jednorazovými utierkami a nádobami na odpad
z dôvodu, aby predaj ako aj skladovanie bolo vykonávané hygienickým spôsobom, stánky
musia byť vybavené vhodným predajným pultom, regálmi tak, aby potraviny neboli
skladované priamo na podlahe a musia mať k dispozícii rozhodnutie príslušného
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na prevádzku resp. Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky,
h) na skladovanie potravín – mäso, mäsové výrobky, mliečne výrobky, musia byť
zabezpečené a včas zapojené chladiace a mraziace zariadenia. Musí byť zabezpečené
oddelené skladovanie všetkých nezlúčiteľných druhov výrobkov vzájomne
ovplyvňujúcich zdravotnú neškodnosť a kvalitu,
i) predávajúci musí mať k dispozícii doklad o pôvode tovaru,
j) predávajúci je povinný zabezpečiť uchovávanie potravín pri teplotách ustanovených
potravinovým kódexom, alebo deklarovaným výrobcom,
k) nebalené potraviny musia byť pri vystavovaní chránené pred kontamináciou t.j. prekryté
vhodným obalom.
2)
Príjemca zásielky, produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a ovocia v
mieste určenia, je povinný elektronicky najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej
regionálnej veterinárnej a potravinovej správe príchod zásielky živočíšneho pôvodu,
nespracovanej zeleniny a ovocia, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a
jej množstvo. ( § 7 - Dovoz potravín a vývoz potravín, ods. 3 zákona č. 152/1995 Z.z.
o potravinách )
§9
Zákaz predaja
Na trhových miestach je zákaz predaja nekvalitného tovaru a predaja tovaru, pri ktorom sa
nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho pôvod.
§ 10
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
Za trhové dni v týždni sa určujú pondelok až piatok.
Predajný a prevádzkový čas sa určuje:
pondelok až piatok od 8,00 hod. do 15.00 hod. a v stredu od 8,00 hod do 16,30 hod..
§ 11
Pravidlá prenajímania trhových miest

1)

2)

Oprávnené fyzické osoby a právnické osoby predávať výrobky a poskytovať služby sú
povinné pred vstupom na trhové miesta zaplatiť obci daň za užívanie verejného priestranstva,
stanovenú všeobecne záväzným nariadením obce o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
V prípade záujmu o vyhlásenie oznamu komerčného charakteru o plánovanom predaji bude
hlásenie v miestnom rozhlase obsahovať:
- názov predajcu
- čas a miesto predaja
- druh tovaru
Poplatok za vyhlásenie oznamu komerčného charakteru v zmysle Sadzobníka poplatkov je
predajca povinný zaplatiť obci vopred.
§ 12
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia alebo za prenajatú plochu

Oprávnené fyzické osoby a právnické osoby predávať výrobky a poskytovať služby, sú
povinné zaplatiť obci poplatok vo výške 0,332 € za 1 m2 za umiestnenie predajného zariadenia
(minimálne 3,32 €), podľa VZN č.5/2012 o miestnych daniach a poplatku, alebo nájomné za
prenajatú plochu v budovách určených v § 2 tohto nariadenia, v zmysle Sadzobníka poplatkov obce
Liptovská Štiavnica.
§ 13
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po skončení prevádzky
1) Na trhových miestach môžu oprávnené fyzické osoby a právnické osoby predávať výrobky len
čisté a pri predaji dodržiavať čistotu a hygienu predávaných výrobkov, ako aj čistotu a hygienu
predávajúceho a poskytujúceho služby.
2) Fyzické osoby a právnické osoby predávajúce výrobky a poskytujúce služby sú povinné na
trhových miestach počas predaja výrobkov a poskytovania služieb udržiavať zabraté miesto v
čistote a po ukončení prevádzky zanechať zabraté miesto čisté.
§ 14
Záverečné ustanovenia
1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica č.2/2006 o trhovom
poriadku, zo dňa 21.4.2006.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Liptovská
Štiavnica na svojom zasadnutí dňa 26.9.2013 uznesením č. 48/2013

§ 15
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 14.10.2013

V Liptovskej Štiavnici, 26.9.2013

Dušan Lauko
starosta obce
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