Obecné zastupiteľstvo v Buglovciach v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 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, § 21 ods. 4 písm. b)
zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“)

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 5/2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v Obci Buglovce
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto nariadenie upravuje niektoré podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v obci Buglovce (ďalej len „trhové miesto“), na základe
splnomocnenia osobitného zákona (1), 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) technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom,
e) určenie potravinárskych výrobkov, ktoré sa môžu predávať na trhových
miestach,
f) ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce.
(2) Trhový poriadok pre konkrétne trhové miesto schvaľuje obec osobitným všeobecne
záväzným nariadením, ak nie je týmto nariadením alebo zákonom určené inak.
(3) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhových miestach vydáva Obec Pongrácovce.
§2
Určenie názvu a sídla správcu trhoviska, trhových miest, trhových dní a času predaja
Správu trhoviska a príležitostného trhu vykonáva Obec Buglovce, sídlo:
Obecný úrad, Buglovce 56, tel.kontakt: 053 4542179.
Obec Buglovce zriaďuje trhové miesta, ktorými sú:
a) príležitostný trh
b) ambulantný predaj
a) príležitostný trh – je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na verejnom priestranstve,
dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných
použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom
množstve fyzickými osobami medzi sebou.
b) ambulantný predaj – je 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 sa nepovažuje predajné
zariadenie, na zriadenie ktorého sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitných predpisov).
(1) Trhovým miestom v obci Buglovce je priestranstvo pri Obecnom úrade v Buglovciach.
(2) Trhové miesto, kde sa realizuje ambulantný predaj potravín v obci je určené len :
- priestor pred Obecným úradom v Buglovciach.
V prípade predaja pokrmov a nápojov na priamu spotrebu je pre predávajúcich a kupujúcich
zabezpečená teplá voda a sociálne zariadenia priamo v budove Obecného úradu (vzdialenosť
do 30m). Predaj na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým,
hygienickým a prevádzkovým podmienkam ( odsúhlasené RÚVZ ).
(3) Trhovým
stanovišťom,
predajni.

miestom pre ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným
predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej

(4) Trhovým miestom je priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou,
ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na
ambulantný predaj ( kultúrny dom v Buglovciach ).
Trhové dni sú: pondelok až piatok v čase od 7,00 – 15,00 hod.
Výnimku z ust. § 2 tohto VZN môže udeliť starosta obce.
§3
Druh predávaných výrobkov
(1) Na trhových miestach sa môže predávať nasledujúci tovar za nižšie uvedených
podmienok:
a) ovocie a zelenina
b) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady,
ozdobné kry, semená a pod.)
c) sezónne, úžitkové a ozdobné predmety (najmä k veľkonočným a vianočným
sviatkom, pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam),
d) knihy, denná a periodická tlač, ktoré neohrozujú mravnosť,
e) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety,
f) všeobecne známe liečivé rastliny (napr. lipový kvet, podbeľ)
g) potravinárske výrobky určené týmto nariadením, resp. trhovým poriadkom pre
konkrétne trhové miesto, a to: verejné priestranstvo pri autobusovej zastávke
h) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce
potreby, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové
potreby a hračky.
(2) Na trhových miestach sa môžu predávať tieto potravinárske výrobky:
originálne balené mäso a originálne balené mäsové výrobky
originálne balené potraviny
nebalená zmrzlina
surové kravské mlieko – výlučne z predajného automatu, ktorý prevádzkuje
prvovýrobca

vajcia - môžu priamo predávať len prvovýrobcovia, ktorých chovy sú na dodávanie
malých množstiev vajec zaregistrované, za dodržania teplotného reťazca v súlade s
platnou legislatívou
včelí med - na ľudskú spotrebu môže priamo predávať len prvovýrobca, ktorý je
držiteľom včelstiev a je na priamy predaj medu zaregistrovaný
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 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).
(4) Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
- rýchle občerstvenie a stravovanie
- brúsenie nožov, nožníc, nástrojov
- oprava dáždnikov
- oprava a čistenie obuvi
- oprava kožených výrobkov
- kľúčové služby
- čistenie peria
(5) Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky
sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na
trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom . Tieto
obmedzenia sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a
uvádzaním nových výrobkov na trh.
(6) 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.
(7) Predaj živých zvierat:
a) predaj trhových konzumných rýb je povolený len v predvianočnom období právniským a
fyzickým osobám, ktoré sa preukážu súhlasom na predaj živých rýb od príslušnej RVPS.
b) živá hydina – môžu predávať len FO a PO, ktoré sa preukážu súhlasným stanoviskom na
predaj hydiny od príslušnej RVPS podľa pôvodu hydiny.
c) ostatné živé zvieratá – 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 Poprad na základe žiadosti
organizátora.
(8) Predaj ovocných stromov a kríkov ako množiteľského materiálu je možný za podmienky,
že je označený štítkom a údajmi o odrode, šľachtiteľskej stanici a pod., pričom predávajúci
musí mať doklad o nadobudnutí tovaru.
(9) Na trhových miestach je zakázané predávať výrobky:
- potraviny na osobitné výživové účely

- vajcia vodnej hydiny
- nebalenú zmrzlinu z podnosov, pojazdných vozíkov, košov, áut, nechránených
pultov a pod.
- liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje
na predaj na príležitostných trhoch, a v podmienkach uvedených v tomto VZN
- zbrane a strelivo
- výbušniny a pyrotechnické výrobky
- tabak a tabakové výrobky
- 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
Okrem uvedených druhov výrobkov sa nesmie predávať tovar nekvalitný, ohrozujúci
zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob nadobudnutia.
- zakázaný je ambulantný predaj pri cestách mimo obce !!!
- zakázaný je podomový predaj !!!
- zakázaný je predaj v obci mimo trhových miest !!!
§4
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce
(1) Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať
služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných 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.
(2) Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i
občania iných členských štátov Európskej únie.
(3). Predávajúci na trhovom mieste je správcovi trhového miesta s ambulantným predajom
povinný predložiť:
- doklad o oprávnení na podnikanie (živnostenský list), povolenie na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste, doklad totožnosti,
- pri predaji húb – doklad o ich znalosti
- pri predaji potravín:
predávajúci – fyzická osoba a právnická osoba oprávnená na podnikanie musí
predložiť:
A/ rozhodnutie na danú činnosť od príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
(§ 13 zák. č. 355/2007 Z.z.) - RÚVZ
B/ potvrdenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Poprad o vykonaní oznámenia
činností súvisiacich s uvádzaním potravín do obehu (§ 6 zák. č. 152/1995 Z.z.) - RVPSC/
potvrdenie RVPS Poprad o registrácii prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu (podľa
§ 40 zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti), pokiaľ sa jedná o priamy predaj
malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu z vlastnej produkcie.
Povinnosťou predávajúceho je mať k dispozícii:

- doklad o splnení registračnej povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. o
potravinách
- doklad o pôvode tovaru
- nutnosť dodržať podmienky skladovania vrátane dodržania predpísaných teplotných
režimov ako aj požiadavky na hygienu predaja.
Predávajúci – fyzická osoba musí predložiť:
C/ potvrdenie RVPS Poprad o registrácii prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu
(podľa § 40 zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti), pokiaľ sa jedná o priamy predaj
malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu z vlastnej produkcie.
Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti a lesné plodiny – potvrdenie obce o predaji prebytkov.
V prípade, že predávajúci nepredloží uvedené doklady, nie je možné povoliť predaj potravín v
obci.
§5
Povinnosti predávajúceho
1. Povinnosti predávajúceho:
- ambulantný predaj na území obce sa musí nahlásiť na obecnom úrade
- dodržiavať podmienky predaja
- predaj na trhových miestach nesmú vykonávať osoby mladšie ako 18 rokov, osoby
pozbavené spôsobilosti na právne úkony
- dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy
- zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne neškodných potravín
- vylúčiť zdraviu škodlivé, skazené a falšované potraviny
- je povinný označiť svoje predajné miesto menom a adresou fyzickej alebo právnickej osoby
zodpovednej za predaj tovaru
- používať elektronickú registračnú pokladňu
- udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb čisté po celú dobu a po skončení
predaja
- mať čistý pracovný odev
- umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok
predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu
- na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady ( podľa charakteru
predaja):
a) povolenie od správcu trhového miesta k predaju výrobkov
b) živnostenské oprávnenie
c) doklad ( dodací list, faktúra ) o nadobudnutí predávaného tovaru so všetkými predpísanými
náležitosťami k tovaru
d) preukaz o zdravotnej spôsobilosti, ak to vyžaduje povaha predávaného tovaru a doklad o
odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti
e) rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na uvedenie
priestorov stánku alebo mobilného zariadenia na predaj potravín s uvedeným rozsahom
predávaného sortimentu.
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
- viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpiso
- vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu váženia

- dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení
neskorších zmien a doplnkov
- dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja
2. Pri vzniku odpadu živočíšneho pôvodu pri predaji výrobkov na trhovom mieste , je
predávajúci povinný si zabezpečiť odstránenie vzniknutého odpadu živočíšneho pôvodu na
vlastné náklady.
§6
Dane za predajné miesto
Za poskytnutie verejného priestranstva sa poplatok nevyrubuje. Poplatok sa vyrubuje iba pri
ambulantnom predaji v kultúrnom dome v Buglovciach – podľa platného cenníka úhrad za
služby poskytované Obcou Buglovce schváleného OZ.
§ 7
Technické, prevádzkové a estetické podmienku stánku s trvalým stanovišťom
Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom sa určia
osobitne pre každé trhové miesto trhovým poriadkom pre dané trhové miesto. Trvalý stánok
musí vyhovovať požiadavkám platnej legislatívy podľa druhu poskytovaných služieb, musí
byť schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
§8
Kontrola dodržiavania tohto nariadenia
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poslanci obecného zastupiteľstva v
Buglovciach. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitných právnych predpisov
o úlohách obce pri výkone kontroly a dozoru v rámci ochrany spotrebiteľa.
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 178/1998 Z.z. a ďalších
súvisiacich osobitných právnych predpisov
(2) Návrh VZN č. 5/2014 vyvesený: 24.10.2014
zvesený: 11.11.2014
(3)Všeobecne záväzné nariadenie obce č.5/2014 bolo schválené OZ v Buglovciach, dňa
11.11.2014 uznesením č. 4/2014.
(4) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom 11.11.2014
VZN č. 5/2014 vyvesené dňa 11.11.2014
zvesené dňa 26.11.2014

Vincent Koňak
starosta obce

