Obecné zastupiteľstvo v Ruskove na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 5 zák. č. 178/1998 Zb.
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
vydáva toto

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2016
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v Obci Ruskov.

Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Ruskov, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní
trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto zákona.

Čl. II.
Vymedzenie pojmov
1.Trhovým miestom je stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh
a ambulantný predaj.
2.Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) trhovisko - nekryté, alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredenýpredaj
výrobkov a poskytovanie služieb,
b) príležitostným trhom - predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom
na takýto predaj,
c) ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj z pojazdnej predajne na verejnom priestranstve v obci.
3. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo, alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou,
ale jeho vlastník ho prenajme na ambulantný predaj, so súhlasom Obce Ruskov.

Čl. III.
Určenie trhových miest
1. Na území obce Ruskov sú zriadené tieto trhové miesta:
a) príležitostné trhy – oslavy dní obce v areáli Kultúrného domu, resp. Športcentra
– športové turnaje
-- iné kultúrno - spoločenské akcie v obci, organizované alebo
povolené obcou
- trhy v zasadačke, resp. vestibule Obecného úradu Ruskov.
b) ambulantný predaj – pred budovou Obecného úradu Ruskov
– na miestnych komunikáciách verejne prístupných

Čl. IV.
Správa trhového miesta
1. Správcom trhového miesta je Obec Ruskov, ktorá vydáva povolenia na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste na základe žiadosti od predávajúcich a poskytovateľov

Čl. V.
Trhový poriadok -povinnosti predávajúcich na trhovom mieste
1. Predaj tovaru a poskytovanie služieb na trhovom mieste musí byť realizovaný v súlade
s podmienkami stanovenými osobitnými predpismi.
2. Predávajúce subjekty a subjektyposkytujúce služby musia spĺňať nasledovné povinnosti:
a) zodpovednosť za nezávadnosť a kvalitu predávaných potravín
b) povinnosť dodržať hygienické normy v zmysle osobitného predpisu, udržiavaťčistotu zariadení
určených na predaj, resp. poskytovanie služieb
c) povinnosť zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárenských výrobkov
d) povinnosť baliť nebalené potraviny do vhodného a zdravotne nezávadného obalu
e) povinnosť označovať jednotlivé potraviny, oddelene umiestniť potraviny určené nainý než
pôvodný účel
f) zákaz predaja potravín po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnejtrvanlivosti
g) zákaz spoločného predaja nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomneovplyvňujúcich
bezpečnosť a kvalitu potravín
h) povinnosť potraviny určené na osobitné výživné účely predávať len balené
i) povinnosť preukázať pôvod tovaru dokladom
j) povinnosť zabezpečiť pri predaji potravín výživové tvrdenie a výživovú hodnotu umiestniť na
vývesku v blízkosti vystavenej potraviny, ak nie je na obale
k) povinnosť uchovávať potraviny pri deklarovanej teplote
l) povinnosť uvádzať na potravinách ich trvanlivosť, potraviny, ktorých doba spotrebyje kratšia
ako štyri dni umiestniť oddelene
m) povinnosť nevhodné potraviny na predaj zneškodniť v zariadení podľa osobitnéhopredpisu na
vlastné náklady.

3. Na trhových miestach sa môžu predávať:
a) potravinárske výrobky – v spotrebiteľskom balení,
b) poľnohospodárske výrobky – kvety, priesady, sadenice , semená, ovocie, zelenina, obilie a pod,
c) včelí med, lesné plody, liečivé rastliny a produkty z nich,
d) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové, ozdobné predmety,
e) spotrebné výrobky-textil, odev, obuv, domáce potreby, elektrotechnické a elektronické výrobky,
drobný tovar, drogériový tovar, športové potreby, hračky, galantéria, nábytok, knihy a pod.
4.Obmedzenie predaja výrobkov:
a) elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžupredávať iba
tam, kde sú vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti.
5.Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské, reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
b) brúsenie nožov, nožníc, náradia,
c) oprava dáždnikov,
d) kľučiarske služby,
e) oprava a čistenie obuvi,
f) fotografické, video a reprodukčné služby
g) obšívanie kobercov
h) čistenie peria
i) sklenárske práce
j) iné služby určené správcom trhoviska
6. V ambulantnom predaji sa v obci môžu predávať:
- mäso a mäsové výrobky
- surové kravské mlieko
- pečivo a pekárenské výrobky
- zmrzlina balená a nebalená
- ovocie a zelenina
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
- kvetiny
7. Príležitostné trhy na predaj povoľuje obec a vykonávajú sa na schválených trhových miestach, resp.
v priestoroch Kultúrneho domu Ruskov.
8. Subjektmi oprávnenými na predaj na základe povolenia obce sú:
- fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie
- fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej produkciea lesné plody
- občania predávajúci použité vlastné výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
9. Predávajúci na trhovom mieste musí mať povolenie obce a musí mať svoje zariadenie označené
menom, resp. obchodným názvom. Predaj malých množstiev prvotných produktov musia pochádzať z
vlastnej produkcie, chovu, výlovu, farmy alebo činnosti prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie činností
ustanovených nariadením vlády osobitne zaregistrovaný, tzn. že príslušná RVPS mu vydala potvrdenie
o registrácii, ktorého kópiu je potrebné mať pri predaji týchto výrobkov k nahliadnutiu.

10. Pri ambulantnom predaji z pojazdných predajní má predajca povinnosť preukázať na predmetné
vozidlo Rozhodnutie o jeho schválení vystavené príslušným Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva.
11. Pri predaji potravinárskych výrobkov má predávajúci povinnosť zaregistrovať sav zmysle §6
ods. 1 zák. NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov na mieste príslušnej
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
12. Predávajúci subjekt, ktorý predáva potraviny, zeleninu a ovocie musí mať zdravotnýpreukaz.
13. Právnické osoby a fyzické osoby –podnikatelia musia mať pri predaji autorizovanú inšpekčnú
knihu.
14. V Obci Ruskov je na trhových miestach zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) liehoviny, destiláty a spotrebiteľský balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na predaj
liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
e) tabak a tabakové výrobky,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov, exemplárne voľne žijúcich živočíchov,
j) živé zvieratá,, predaj domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, s výnimkoutrhových
konzumných rýb
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
l) predaj nekvalitného tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebopôvod.
15. Obec môže zakázať na prechodné obdobie predaj aj ďalších výrobkov a produktov, ak je to v
záujme obyvateľov obce.
Čl.VI.
Výška a forma poskytnutia poplatku
Predávajúci na trhových miestach sú povinní zaplatiť poplatok v zmysle Prílohy č. 1 k Smernici
o úhradách za služby poskytované Obcou Ruskov.
Čl. VII.
Kontrola predaja na trhových miestach
1. Predaj na trhových miestach sa v Obci Ruskov riadi v súlade s týmto VZN. Obec môže poveriť
právnickú alebo fyzickú osobu vykonávaním správy trhových miest.
2. Dozor nad predajom na trhových miestach v obci môžu kontrolovať:
- starosta obce
- hlavný kontrolóra obce
- poverení poslanci OZ
- príslušné orgány štátnej správy.

3. Predávajúci sa musí orgánom vykonávajúcim dozor preukázať nasledovnými dokladmi
- občianskym preukazom
- povolením obce a potvrdením o zaplatení nájomného
- živnostenským oprávnením, resp. iným relevantným dokladom
- ostatnými dokladmi oprávňujúcimi predávajúceho k jeho činnosti tak, ako sú uvedené v tomto
VZN a v osobitných predpisoch.

Čl. VIII.
Sankcie
V prípade porušenia jednotlivých ustanovení tohto VZN sú orgány vykonávajúce dozor oprávnené
ukladať blokové pokuty v súlade s platnou legislatívnou úpravou alebo iniciovať priestupkové konanie
v zmysle platnej legislatívnej úpravy.

Čl. IX.
1. Zmeny a doplnky k tomuto nariadeniu musia mať písomnú formu a musia byť schválené Obecným
zastupiteľstvom v Ruskove.
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie Obce Ruskov č. 3/2016 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ruskove na svojom
zasadnutí dňa 22.3.2016 uznesením č.90/2016
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

Peter Smrčo
starosta obce

Návrh VZN bol podľa § 6, ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. zverejnený na úradnej tabuli
obce od 5.3.2016 do23.3. 2016
Toto VZN bolo podľa § 6, ods.8 zákona č. 369/1990 Zb. vyvesené na úradnej tabuli obce
od 23.3.2016 do
VZN č. 1/2016 nadobúdam účinnosť dňom ........... 2016 (pätnástym dňom od vyvesenia)

