Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Kýr
č.3/2008
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a
Trhový poriadok Obce Veľký Kýr

Obecné zastupiteľstvo v zmysle 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 vydáva toto VZN,
ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach v obci Veľký Kýr.
Článok 1
§1
Základné pojmy
1) Na účely tohto zákona a VZN sa rozumie:
a) trhovým miestom: verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný
predaj. V obci je umožnené predávať na trhovisku – na nekrytom priestranstve na
začiatku ulice Pažiť zo strany Námestia sv. Jána na parc. č. 495/2 v kat. úz. Veľký Kýr,
kde sú umiestnené čiastočne prekryté trhové stoly.
b) príležitostným trhom: predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom (najmä jarmoky, miestne hody, výročné trhy). Dočasne určený priestor na
uskutočnenie príležitostných trhov je verejné priestranstvo na začiatku ulice Pažiť zo
strany Námestia sv. Jána na parc. č. 495/2 v kat. úz. Veľký Kýr, nám. Sv. Jána a vestibul
veľkého kultúrneho domu s tým, že poplatok za užívanie VKD pri príležitostnom predaji
sa určuje na 100 € vo vykurovacom období na 133 €.
c) ambulantným predajom: predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na
verejnom priestranstve. Ambulantný predaj sa umožňuje:
- na nekrytom priestranstve na začiatku ulice Pažiť zo strany Námestia sv. Jána na parc. č.
495/2 v kat.úz. Veľký Kýr.
§2
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb
Trhovými dňami v obci Veľký Kýr sú streda a sobota. Predajný čas na trhových miestach
je v stredu v čase od 6,00 – 17,00 hod.
v sobotu
od 6,00 – 12,00 hod.
Vo veľkom kultúrnom dome sa povoľuje predaj pri ambulantnom predaji, príležitostných
trhoch alebo predajnej akcii v stredu v čase od 7,30 – 17,00 hod. okrem potravín, živých
zvierat, stavebného materiálu, chemikálií.
Ambulantný predaj vo veľkom kultúrnom dome sa dojednáva dopredu telefonicky alebo
osobne, o prenájme vestibulu kultúrneho domu sa vyhotoví dohoda, ktorá sa podpisuje
najneskôr v deň uskutočnenia ambulantného predaja alebo predajnej akcie.

V prípade neodvolania neuskutočneného ambulantného predaja alebo predajnej akcii si Obec
Veľký Kýr vyhradzuje právo účtovať poplatok vo výške 10 % z vopred dohodnutej ceny.
Predávajúci platí Obci Veľký Kýr trhový poplatok, výnimku z platenia majú predávajúci
s trvalým pobytom v obci Veľký Kýr.
Článok 2
Správa trhoviska
§3
Práva a povinnosti správcu trhoviska
Správcom trhových miest je Obec. Správca trhových miest – v zastúpení kontrolórom obce je
povinný zverejniť trhový poriadok schválený obecným zastupiteľstvom na trhovisku na
viditeľnom mieste.
Kontrolór obce kontroluje u predávajúceho:
- oprávnenie na podnikanie,
- doklad o nadobudnutí tovaru, používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa
osobitných predpisov,
- udržiavanie hygieny a poriadku počas predaja a poskytovania služieb,
- pri predaji húb osvedčenie o znalosti húb predávajúceho, pri predaji hydiny zdravotné
potvrdenie veterinára,
- zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru.
§4
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
- zbrane a strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky
- tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
- tabak a tabakové výrobky,
- lieky, jedy,omamné a psychotropné látky,
- automobily, motocykle a ich súčiastky,
- chránené druhy živočíchov a rastlín a invázne druhy rastlín,
§5
Obmedzenie predaja výrobkov
Na trhových miestach sa môžu predávať :
- potravinárske výrobky balené v obchodnom balení,
- liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje – môžu sa predávať
pri príležitostných trhoch
- ovocie, zelenina,
- textilný tovar, obuv, odevné výrobky,
- spotrebný tovar, domáce potreby, drobný tovar, papierenské výrobky,
- kozmetika, drogériový tovar,
- hračky a športové potreby.

§6
Druhy poskytovaných služieb
Na trhových miestach možno v obci Veľký Kýr poskytovať nasledovné služby:
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
- oprava dáždnikov,
- oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby,
- čistenie použitého peria, výroba paplónov a vankúšov,
- pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie v čase jarmoku
a miestnych hodov.
§7
Ambulantný predaj v obci
V obci Veľký Kýr sa ambulantne môžu predávať:
- knihy, denná a periodická tlač,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, v čase jarmoku a hodov
- ovocie a zelenina, kvety,
- textilný, obuvnícky, kožiarský, odevný tovar,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.

§8
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
Predávať výrobky a poskytovať služby môžu na trhových miestach fyzické a právnické osoby
oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov.
§9
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
Predávajúci je povinný:
- dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
- používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
- po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
- pri predaji váženého tovaru vykonávať váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
- preukázať sa kontrolórovi obce dokladom o oprávnení na podnikanie, zdravotným
preukazom alebo dokladom o nadobudnutí tovaru podľa charakteru predávaného
tovaru,
- zaplatiť kontrolórovi obce trhový poplatok za užívanie verejného priestranstva
v hotovosti na mieste alebo v pokladni Obecného úradu Veľký Kýr,
- predávané výrobky označiť cenou a svoje predajné zariadenie označiť menom
a adresou,
- dodržiavať nezávadnosť predávaných výrobkov.

§ 10
Orgány dozoru, sankcie
Dozor nad dodržiavaním vykonáva SOI a obec. Pokuta uložená obcou je príjmom obce.
Pokutu do výšky 16596 € môže obec uložiť fyzickej osobe, ktorá predáva výrobky
a poskytuje služby bez povolenia, ak predáva výrobky, ktoré sú zákonom zakázané, ak sa
nepreukáže dokladom o nadobudnutí tovaru, nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu
a porušuje povinnsti predávajúcich a trhový poriadok obce. Pokuta sa môže uložiť do jedného
roka odo dňa, keď orgán dozoru zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov
odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
Poplatky za užívanie verejného priestranstva upravuje VZN o dani za psa, o dani za užívanie
verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za
nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady podľa uznesenia obecného zastupiteľstva v aktuálnom znení, okrem poplatku za
užívanie vestibulu veľkého kultúrneho domu podľa § 1 bod b) tohto VZN.
§ 11
Záverečné ustanovenie
1) Zmeny a doplnky tohoto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2) Dňom účinnosti tohoto VZN sa ruší VZN č. 2/2007 zo dňa 27. 4. 2007 schválené
uznesením číslo 22/20047
3) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Kýre dňa 16.12.2008
uznesením číslo 140/2008-OZ
4) VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a
Trhový poriadok Obce Veľký Kýr nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2009.

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce
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