Obec Benice na základe ustanovení zákona § 4 ods. 3 písm. h) a § 6ods.1 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 22 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov a zákona NR SR 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, zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení
neskorších predpisov, zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia v platnom
znení, vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

č. 04/2009
ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach.
§1
Predmet všeobecne záväzného nariadenia
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je vydanie trhového poriadku
pre trhovisko a určenie podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Obce Benice ktorými sú: Verejné priestranstvo určené na ambulantný predaj ( predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni predajcu) pred budovou
obecného úradu na parcele číslo 67/4.
§2
Riadenie ambulantného predaja a zásady jeho zabezpečenia
1. Na ambulantný predaj (predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni)
je určené verejné priestranstvo pred budovou obecného úradu v pracovné dni a v sobotu v čase od 8,00
h do 15,30 h, ambulantný predaj mäsa a mäsových výrobkov je určený na základe dohody s
poskytovateľom predaja
2. Správu trhového miesta s ambulantným predajom vykonáva Obec Benice
3. Na verejnom priestranstve môžu ambulantne predávať osoby oprávnené na predaj (ďalej len
predávajúci) na základe povolenia vydaného Obcou Benice.
4. Poplatok za krátkodobé umiestnenie prenosného predajného zariadenia a pojazdnej predajne a
zariadenia na poskytovanie služieb sa stanovuje poplatok vo výške 5,00 € za jedno prenosné predajné
zariadenie na jeden deň. V poplatku je zahrnuté aj vyhlásenie v miestnom rozhlase
5. Doklad o zaplatení poplatku za prenosné predajné zariadenie, ambulantné zariadenie na predaj a
zariadenie na poskytovanie služieb je dokladom na povolenie a predávajúci povinný uschovať po celý
čas predaja a na požiadanie ho predložiť kontrolným orgánom.
§3
Sortiment ambulantného predaja a poskytovaných služieb
1. Na trhovom mieste sa môže ambulantne predávať tento tovar:
a) čerstvé ovocie a zelenina pri splnení hygienických požiadaviek a požiadaviek v zmysle zákona
NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách,
b) kvety, priesady kvetov a zeleniny,

drobné ľudovo - umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
knihy, denná a periodická tlač,
priemyselný tovar, ak povaha výrobku alebo technické podmienky umožňujú predvedenie
funkčnosti a tieto výrobky sú v súlade s technickými normami,
g) textilné výrobky, obuv, drogéria,
h) spotrebiteľsky balené potravinárske výrobky, mäso a mäsové výrobky za predpokladu, že sú
hygienicky nezávadné a spĺňajú podmienky platnej právnej úpravy,
i) živé zvieratá na ďalší chov a predaj v rámci propagačných predajných podujatí
organizovaných zväzmi a združeniami chovateľov po predložení veterinárneho osvedčenia
j) vence, kytice, umelé kvety, vianočné stromčeky, šišky, chvojky a výrobky z nich,

c)
d)
e)
f)

2. Na trhovom mieste sa môžu poskytovať nasledovné služby:
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
b) oprava dáždnikov,
c) kľúčové služby,
d) oprava a čistenie obuvi
e) iné služby na základe dohody s obcou, ktoré neodporujú podmienkam zák. č. 178/1998 Z.z.

§4
Zákaz predaja výrobkov
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
2.

Na trhovom mieste je zakázané predávať:
zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
tabak a tabakové výrobky,
liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
jedy, omamné a psychotropné látky,
lieky,
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
potraviny na osobitné výživové účely
vajcia vodnej hydiny
nebalenú zmrzlinu z pojazdných vozíkov, košov áut, nechránených pultov a pod.
Zakazuje sa predávať pri ceste E519 (smer Martin – Prievidza), pri ceste E5199 (smer Benice
– Valča), pri všetkých zastávkach MHD (ZŠ Benice, Benice stred)
§5
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhovom mieste

1. Na trhovom mieste môžu predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, ktoré
musia predložiť
A. rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým je povolený ambulantný predaj
potravín, pokrmov, nápojov zo stánkov, motorových vozidiel, z automatov 1
B. potvrdenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Martin o vykonaní oznámenia činností
súvisiacich s uvádzaním potravín do obehu2

1

2

§ 13 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia v platnom znení, vydáva toto
§ 6 zák. č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

C. potvrdenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Martin o registrácií prevádzkarne pre
produkty živočíšneho pôvodu3, pokiaľ sa jedná o priamy predaj malého množstva prvotných
produktov živočíšneho pôvodu z vlastnej produkcie
b) fyzické osoby a fyzické osoby – samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí vykonávajú
poľnohospodársku výrobu na základe osvedčenia v zmysle § 12a – 12e zákona č. 105/1990 Zb.
o súkromnom podnikaní občanov v platnom znení musia predložiť „C“
c) fyzické osoby predávajúce rastlinné výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti musia predložiť:
potvrdenie obce o predaji prebytkov
2. Predávať výrobky podľa § 5 ods. 1, tohto VZN môžu za rovnakých podmienok i občania iných
členských štátov Európskej únie.
3. Všetci predajcovia a poskytovatelia služieb sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona NR
SR č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov. Predajcovia potravinárskeho tovaru sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia
zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách Potravinový kódex SR č. 382/2004 a zák. NR SR č.
337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení ostatných zákonov
4. Fyzické a právnické osoby z krajín EÚ, ktorí nemajú sídlo na území Slovenskej republiky sú
povinný sa preukázať potvrdením o zaplatení zálohy na daň
5. Ak fyzické alebo právnické osoby nepredložia požadované doklady podľa bodu 1, nie je možné
povoliť predaj potravinárskych výrobkov.
§6
Druh povolených predávaných potravinárskych výrobkov
a) služby, stravovacie služby, predaj pokrmov a nápojov na priamu spotrebu rozhodnutie RÚVZ
„A“ 4
b) predaj potravín potrebné rozhodnutie RÚVZ „A“ 4 , potvrdenie RVPS „B“ a „C“ 4
c) originálne balené potraviny, mäso a mäsové výrobky („A a B“) 4
d) nebalená zmrzlina – len v trvalých stánkoch, v súlade s platnou legislatívou („A“) 4
e) surové kravské mlieko – len z predajných automatov, ktoré prevádzkujú prvovýrobcovia(„A“
a „C“) 4
f) vajcia – len prvovýrobcovia, ktorí sú na dodávanie malých množstiev zaregistrované(„C“) 4, za
dodržania teplotného reťazca v súlade s platnou legislatívou
g) včelí med na ľudskú spotrebu – prvovýrobca, ktorý je držiteľom včelstva a je na priamy predaj
medu zaregistrovaný („C“) 4
h) 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 tovar pred znečistením, v zimnom období
pred mrazom
i) pri predaji húb – predávajúci musí predložiť osvedčenie o ich znalosti a pri predaji lesných
plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu
j) podmienky predaja živých zvierat
- predaj trhových konzumných rýb je povolený len v predvianočnom období fyzickým
a právnickým osobám, ktoré sa preukážu súhlasom RVPS Martin na predaj živých rýb
platným na dané obdobie5
- predaj živej hydiny – môžu predávať fyzické a právnické osoby, ktoré sa preukážu
súhlasným stanoviskom na predaj hydiny od príslušnej RPVS podľa pôvodu hydiny
a spĺňajú príslušné požiadavky
- ostatné zvieratá sa môžu predávať len vo zvlášť vyhradenom priestore v rámci
propagačných akcií organizovaných zväzmi a združeniami chovateľov za podmienok
stanovených RVPS Martin na základe žiadosti organizátora
k) kvasená kapusta balená
3

§ 40 zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
§ 5 ods. 1VZN
5
§ 8 ods. 3 písm. a zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
4

l) sušené ovocie v spotrebiteľskom balení
§7
Práva a povinnosti správcu trhového miesta
1. Správca trhového miesta je povinný:
a) vybaviť trhové miesto potrebným počtom nádob na odpadky,
b) zabezpečiť čistenie priestoru trhového miesta,
c) počas predaja na trhovom mieste zabezpečiť pitnú vodu v priestoroch obecného úradu,
d) počas predaja na trhovom mieste zabezpečiť prístup k sociálnym zariadeniam a pitnej
vody priestoroch obecného úradu
e) spolupracovať s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej činnosti,
f) upozorniť zahraničnú osobu, že daňový úrad môže zabezpečiť tovar ak nepreukáže v zmysle
§14 c zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov osvedčenie o zaplatenie preddavku na daň
2. Správca trhového miesta kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) doklad o zaplatení poplatku za umiestnenie prenosného predajného zariadenia a pojazdnej
predajne,
d) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter
predávaného tovaru,
e) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov, v prípade
nepoužívania je povinný písomne informovať správcu dane Daňový úrad v Martine
f) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po
ich skončení,
g) označenie prenosného predajného zariadenia v zmysle § 7, ods. 1 písm. a) tohto VZN
h) pri ambulantnom predaji mäsa a mäsových výrobkov je predajca povinný preukázať
rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o štátnom zdravotnom dozore podľa
zák. NR SR č. 355/2007 o schválení podmienok ambulantného predaja a sortimentu predaja
z príslušného zariadenia
3. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj výrobkov
z vlastnej pestovateľskej činnosti fyzickými osobami. V takomto prípade je fyzická osoba povinná
predložiť správcovi trhového miesta potvrdenie o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy a zameraní
poľnohospodárskej výroby vydané obecným úradom v mieste jej trvalého bydliska, resp. platný výmer
na daň z nehnuteľnosti z príslušného kalendárneho roka.
§7
Povinnosti predávajúceho na trhovom mieste
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť prenosné predajné zariadenie menom, priezviskom, miestom trvalého pobytu,
u právnických osôb obchodným menom a sídlom,
b) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
c) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
f) mať čistý pracovný alebo občiansky odev,
g) nefajčiť v priestore trhového miesta.
2. Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie a preukaz totožnosti,

b) doklad o povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a zaplatení
poplatku za umiestnenie prenosného predajného zariadenia,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter
predávaného tovaru,
d) doklad o nadobudnutí tovaru
3. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj výrobkov
z vlastnej pestovateľskej činnosti fyzickými osobami. V takomto prípade je fyzická osoba povinná
predložiť správcovi trhového miesta potvrdenie o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy a zameraní
poľnohospodárskej výroby vydané obecným úradom v mieste jej trvalého bydliska, resp. platný výmer
na daň z nehnuteľnosti z príslušného kalendárneho roka.
§8
Dozor a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním ustanovených povinností pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach vykonávajú:
a) Obec Benice
b) Slovenská obchodná inšpekcia
2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 16.596 €
3. Oprávnenia iných kontrolných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie

sú týmto VZN dotknuté.
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej Návrh VZN) bolo zverejnené vyvesením na
úradnej tabuli Obec Benice dňa 31.05.2010.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Beniciach na svojom zasadnutí dňa
16.06.2010 uznesením číslo 36/2010.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15dňom vyvesenia

Ing. Milan Remšík
starosta obce Benice
VZN vyvesené: 18.06.2010
VZN zvesené:

