Všeobecne záväzné nariadenie obec Ždiar
č. 6/2008
o trhovom poriadku na trhových miestach
Obecné zastupiteľstvo v Ždiari v zmysle § 4 ods. 3 písm. h/ a § 6 ods. 1 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím zák. č.
178/1998 Z. z., v znení zák. č. 310/1999 Z. z. a zák. č. 115/2000 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
vydáva
tento Trhový poriadok obce Ždiar ako všeobecne záväzné nariadenie obce Ždiar, platný
pre trhové miesta.
Čl. 1
Určenie priestranstva trhového miesta a definícia trhových miest.
1. Tento trhový poriadok platí pre trhové miesta obce, ktoré sa nachádzajú v k.ú. obce Ždiar .
- Autobusová zástavka Bachledová dolina
- Rázcestie – Antošovský vrch
- Parkovisko – MŠ
- Parkovisko Sintra
- Rázcestie – ABC Konzum
- Pred Obecným úradom
- Parkovisko Ždiarsky dom
- Parkovisko potraviny Gross
- Parkovisko Jednota
- Parkovisko Janošík
- Rázcestie – Odbočka
- Parkovisko - Strachan
2. Príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, sú to najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných
použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom
množstve občanmi medzi sebou,
3. 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.
Čl. 2
Označenie trhového miesta údajmi o druhoch predávaných
výrobkov a poskytovania služieb
1. Zoznam trhových miest je zverejnený na Obecnom úrade
2/ Na trhovom mieste je možné predávať nasledovné potravinárske výrobky:
a/ spotrebiteľsky balené potraviny
b/ produkty živočíšnej a rastlinnej výroby vrátane zeleninárstva a záhradkárstva
c/ lesné plodiny, huby
/ včelí med a výrobky z medu

e/ trhové konzumné ryby
f/ balená zmrzlinu
3/ Na trhovom mieste ďalej je možné predávať so súhlasom obce nasledovné výrobky:
a/ spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky
b/ odevné výrobky, obuv
c/ domáce potreby
d/ darčeky a kvety
e/ drobný tovar
f/ papierenské výrobky
g/ kozmetika, drogériový tovar
h/ športové potreby a hračky
4/ Na trhovom mieste je možné poskytovať nasledovné služby:
a/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
b/ oprava dáždnikov
c/ oprava a čistenie obuvi
d/ kľúčové služby
Čl. 3
Podmienky za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie
služieb vykonávať
1/ Na trhovom mieste sa môžu na základe povolenia obce
predávať výrobky a poskytovať služby:
a/ fyzické 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/ občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2/ Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta a
orgánom dozoru:
a/ preukaz totožnosti; povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste, osoby oprávnené na podnikanie aj doklad o oprávnení na podnikanie
b/ povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za
predajné zariadenie, alebo plochu
c/ zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter tovaru a poskytovanie služieb
d/ pri predaji húb doklad ich znalosti
e/ pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí
f/ autorizovanú inšpekčnú knihu
g/ vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia
3/ Zeleninu a ovocie ošetrené chemickými prípravkami je možné predávať len po uplynutí
ochrannej doby.
4/ Predávajúci je povinný sledovať akosť dodávaných a predávaných výrobkov a požívatín

a vylúčiť z predaja požívatiny podozrivého pôvodu, čiastočne porušené alebo zjavne
znehodnotené. Nepredávať požívatiny, u ktorých sa nevykonala povinná kontrola po
uplynutí spotrebnej doby.
5/ Predaj rýb je možné len vo zvlášť vyhradenom priestranstve a s povolením ŠPD.
6/ Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia, tovar je povinný na
požiadanie zabaliť tak, aby bolo možné prenášať.
7/ Lesné plody, poľnohospodárske výrobky a ďalšie poľnohospodárske produkty musia
byť očistené, zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých listov.
8/ Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto v čistom stave a po skončení predaja
ho za sebou upratať.
9/ Predávaný tovar musí byť zreteľne označené maloobchodnými cenami, ak je vystavený
rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných triedach aj akostnou triedou.
10/ Predávajúci je povinný viditeľne označiť na predajnom stole svoje meno a priezvisko
ako aj adresu.
Čl. 4
Údaje o trhových dňoch a predajnom čase
1/ Termín predaja na trhových miestach je pondelok až sobota
od 7, 00 hod. do 15, 00 hod.
2/ Umiestnenie tovaru na stoloch sa povoľuje o 1 hod. pred začiatkom času predaja, ich
uloženie a odvoz vykoná do 1 hod. po skončení času predaja.
Čl. 5
Pravidlá prenájmu prenosných predajných zariadení

1/ Poplatok za verejné priestranstvo, obsadený so stánkom s pevným stanovišťom alebo
predajným priestranstvom na základe zmluvy je 7,- Sk/m2 /deň.
2/ Ostatné poplatky:
- Za predaj z vozidla za na deň /osobného/

250,- Sk

Čl. 6
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja
výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky

3/ Predávajúci je povinný počas predaja svoje stanovište udržiavať v čistote a v
poriadku a po skončení predaja ho riadne upratať.
4/ Je zakázané dať späť do predaja výrobky reklamované a vrátené kupujúcim, ukladať
ich na zem a fajčiť pri predaji požívatín.
5/ Predávajúci je povinný:
a/ sledovať akosť a záručnú lehotu predávaných produktov
b/ výrobky po dobe záručnej lehoty zakázané predávať
c/ dodržať zásady osobnej hygieny
Čl. 7
Správcovstvo nad trhovým miestom mesta
1/ Správu nad trhovým miestom obce vykonáva Obecný úrad
2/ Správca trhového miesta zabezpečuje dodržiavanie tohto trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
3/ Kontroluje u predávajúceho:
a/ oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb
b/ doklad o nadobudnutí tovaru
c/ používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov
d/ udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a po ich skončení
e/ primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov občanmi medzi sebou, - oprávnenie na podnikanie sa nevyžaduje
ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom
množstve.
f/ duálne zobrazovanie cien v zmysle platného zákona
Čl. 8
Zákaz predaja niektorých výrobkov
1/ Na obecnom trhovom mieste 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
e/ lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
f/ jedy, lieky, omamné a psychotropné látky
g/ automobily, motocykle a ich súčiastky a príslušenstvo
h/ chránené druhy živočíchov a nebezpečné druhy živočíchov
i/ pekárske a pekárenské výrobky
j/ mäso a mäsové výrobky
k/ živé zvieratá s výnimkou rýb
l/ neoznačené konzumné vajcia

Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1/ Týmto trhovým poriadkom sú povinný riadiť sa všetci účastníci trhového miesta,
predávajúci aj kupujúci a osoby prítomní na trhovom mieste.
2/ Dozor nad dodržaním tohto trhového poriadku vykonáva Obecný urad v Ždiari
3/ Obec je oprávnená ukladať pokuty podľa § 24 odst. 1 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane
spotrebiteľa a to fyzickej a právnickej osobe (§ 7 písm. c zák. NR SR č. 274/1993 Zb.)
4/ Orgány dozoru môžu uložiť pokutu a udeliť sankcie:
a/ do 100 000.- Sk právnickej osobe, ktoré zriadila trhové miesto bez povolenia
(zaplatenia poplatku), alebo správcovi trhoviska za porušenia povinností
b/ do 5 000,- Sk fyzickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom
mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo nie sú obcou určené na predaj
4/ Zmeny a doplnky tohto trhového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
5/ Tento Trhový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Ždiari, uznesením
č. 20/2008 zo dňa 24.9.2008.
6/. Trhový poriadok nadobúda účinnosť 15 - tým dňom po jeho zverejnení.

Ing. Pavol Bekeš
starosta obce

