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Obecné zastupiteľstvo v Strekove na základe ustanovenia § 6 zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ustanovenia § 3 ods. 3 a
ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a na základe zákona
NR SR č. 349/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
„VZN“) č. 4/2013.
§ 1
Predmet nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenie orgánov
dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.
§ 2
Základné pojmy
1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) trhovým miestom - trhovisko, príležitostné trhy a ambulantný predaj,
b) trhoviskom – nekryté alebo kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovanie služieb,
c) príležitostným trhom - predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom (najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy) na predaj vlastných textilných, odevných,
športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou,
d) ambulatným predajom - predaj v pojazdnej ambulantnej predajni.
2) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných
predpisov.
§ 3
Zriadenie trhového miesta
1) Trhovým miestom (trhoviskom) aj pre príležitostný trh v kat.území obce Strekov
je:
verejné priestranstvo na parc.č. 773/1
priestor označené : T R H O V I S K O - P I A C T É R
2) Trhovými miestami pre ambulantný predaj v kat.území obce Strekov sú:
verejné priestranstvá určené v každom povolení a vyhlásené obecným rozhlasom
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§ 4
Obmedzenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb
1) Na trhovisku v Strekove sa povoľuje predaj výrobkov:
a) potraviny : mrazené výrobky, trhové konzumné ryby, med
b) produkty rastlinnej výroby, vrátane zeleninárstva, ovocinárstva a záhradníctva.
2) Spotrebné výrobky: najmä textilné, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické
výrobky,
výrobky
spotrebnej
elektroniky,
drobný
tovar,
papierenskévýrobky, kozmetika, drogéria, športové potreby a hračky sa môžu predávať len
na príležitostných trhoch.
3) Obmedzenia podľa ods.2) sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s
podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
4) V obci Strekov sa ambulantne môže predávať:
a) knihy,časopisy, denná tlač - neohrozujúce mravnosť
b) drobné umelecké a remeselné výrobky
c) ovocie a zelenina
d) mrazené výrobky (balená a nebalená zmrzlina)
e) kvetiny
f) žreby lotérií s okamžitou výhrou
Zakazuje sa ambulantný predaj pri cestných komunikáciách tak na území obce ako aj
mimo nej a to z hľadiska bezpečnosti premávky.
5) Na trhovisku v Strekove možno poskytovať tieto služby:
a) ostrenie nožov, nožníc a nástrojov
b) oprava dáždnikov
c) oprava a čistenie obuvi
d) kľúčové služby
§ 5
Príležitostné trhy
1) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch (najmä jarmoky,
sezónne a výročné trhy) dočasne určenom na takýto predaj a poskytnutie služieb (napr.
lunapark, rýchle občerstvenie a pod.) povolenie na zriaďovanie trhoviska vydá obec Strekov
podľa osobitných predpisov.
2)Pri povoľovaní takého trhoviska obec sprísni dohľad na ochranu verejného
poriadku, verejný záujem, hygieny, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja a poskytovania
služieb.
3) Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov v obci Strekov:
a) jarné hody
v mesiaci máj, prípadne jún
b) obecné dni
v mesiaci júl, príp. august
c) jesenné hody v mesiaci október
Príležitostné trhy v bodoch a) a c) sa konajú v jeden deň (spravidla v nedeľu) pričom
predajný a prevádzkový čas je stanovený
od 8.00 hod. - do 19.00 hod.
Príležitostné trhy v rámci obecných dní sa konajú od piatka do nedele s predajným a
prevádzkovým časom : - v piatok
od 14.00 hod. - do 22.00 hod.
- v sobotu
od 09.00 hod. - do 22.00 hod.
- v nedeľu od 10.00 hod. - do 20.00 hod.
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§ 6
Zákaz predaja
1) Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky,
b) surové mlieko a domáce mliečne výrobky,
c) tabak a tabakové výrobky
d) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
e) jedy, omamné a psychotropné látky
f) knihy, tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
g) lieky
h) automobily, motocykle, ich príslušenstvo a súčiastky
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
j) čerstvé mäso a živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
k) tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia, alebo jeho pôvod,
l) tovar, ktorý nespĺňa požiadavky stanovené platným zákonom na ochranu spotrebiteľa.
§ 7
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1) Trhové dni na trhovisku v obci Strekov sú:
pracovné dni: pondelok, streda a piatok (vo výnimočných prípadoch v sobotu)
2) Predajný a prevádzkový čas na trhovisku sa stanovuje:
od 9.00 hod. - do 16.00 hod.
3) Odlišné stanovenie predajného a prevádzkového času môže povoliť starosta obce.
§ 8
Stanovenie sadzby dane
1) Sadzba a splatnosť dane za užívanie verejného priestranstva sú stanovené v
aktuálnom všeobecne záväznom nariadení (VZN) obce Strekov o miestnych daniach.
2) Predávajúci dostane o zaplatení dane potvrdenie, ktoré je počas predaja povinný
uschovať a v prípade kontroly preukázať. Ak ho z akýchkoľvek dôvodov nevie preukázať, je
povinný vyrúbenú daň opätovne zaplatiť.
§ 9
Správa trhoviska a ostatných trhových miest
1) Správu trhoviska a príležitostného trhu vykoná Obec Strekov.
2) Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva Obec Strekov.
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§ 10
Práva a povinnosti správcu
1) Správca trhoviska obce Strekov je povinný trhový poriadok zverejniť na
viditeľnom mieste.
2) Správca - obec Strekov - na základe žiadosti predávajúceho vydá povolenie na
predaj. Pred vydaním povolenia si môže od fyzickej osoby vyžiadať preukázanie vlastníctva
výmery záhrady a poľnohospodárskej pôdy, zároveň kontrolovať množstvo produktov a
zistiť, či nie je získaný z iných zdrojov.
3) Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a
ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
4) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
-oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj a poskytovanie služieb na
trhových miestach
-doklad o nadobudnutí tovaru
-používanie elektronickej registračnej pokladnice,
-udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po
ich skončení,
-dodržiavanie trhového poriadku
-primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov občanmi medzi sebou. Primeranosť množstva týchto predávaných
výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav
predávaných výrobkov.
5) Oprávnenie na podnikanie sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve.
6) Pravidelný odvoz smetí a odpadu zabezpečuje správca.
§ 11
Oprávnenie na predaj a poskytovanie služieb
1) Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce Strekov 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, ktorí sú vedení v evidencii samostatne hospodáriacích roľníkov,
c) občania predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
§ 12
Povinnosti predávajúcich na trhoviskách
1) Predávajúci na trhovisku je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie (obchodné meno, sídlo príp. bydlisko),
b) dodržiavať trhový poriadok
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
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f) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou osôb uvedených v § 11 písm.b) a c),
2) Predávajúci na trhovisku je povinný predložiť správcovi trhovisku a orgánu
dozoru:
a) doklad o oprávnenie na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovisku obce Strekov a preukaz totožnosti,
b) povolenie obecného úradu na predaj, doklad o zaplatení dane za užívanie verejného
priestranstva, alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostný trh za účelom predávania,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb,
d) doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve),
e) autorizovanú inšpekčnú knihu.
3) Predávajúci na trhovisku je povinný smeti a odpad zhromažďovať a sústredene
skladovať v správcom určených zberných nádobách.
§ 13
Poriadkové opatrenia
1)Vodiť psov do priestorov trhoviska a zdržiavať sa tam s nimi je z a k á z a n é.
2)Zakázané je obsadiť predajné miesta predmetmi a pomôckami, ktoré neslúžia
priamo predaju na trhovisku.
3)Tovary vnesené na trhovisko vystavuje, uskladňuje a chráni pred stratou,
poškodením a zničením predávajúci.
4)V priestoroch trhoviska je zakázané dopustiť sa výtržností, správania
vzbudzujúceho pohoršenie (krik, hádky, urážky a pod.).
5)Predávajúci je povinný bezodkladne informovať správcu o okolnostiach a konaní
nebezpečnom z hľadiska požiarnej ochrany a vznik požiaru ihneď signalizovať.
§ 14
Orgány dozoru a sankcie
1) Dozor nad dodržiavaním tohoto nariadenia vykonávajú:
a) Správca trhového miesta - obec Strekov
b) Obvodný úrad Nové Zámky
c) Slovenská obchodná inšpekcia
2) Orgán dozoru v odst.1a) môže ukladať sankcie za porušovanie trhového poriadku
až do výšky 1.660,- EUR.
3) Orgány dozoru v odst.1b) a 1c) môžu ukladať sankcie za porušovanie platných
predpisov v zmysle zákona č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach.
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§ 15
Záverečné ustanovenia
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Strekove č.: 429/14122021 dňa 14.12.2021.
3) Zmeny a doplnky tohto Trhového poriadku schvaľuje OZ v Strekove.
4) Toto VZN nadobúda platnosť 15. dňom zverejnenia na úradnej tabuli.

.....................................
Ján T é g l á s
starosta obce
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