OBEC PAŇA
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach na území obce Paňa

Obec Paňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 3 ods. 3 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 ( živnostenský zákon ) v znení
neskorších predpisov, vydáva
§1
Základné ustanovenie
Toto všeobecne záväzne nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach, a to :
- druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
- druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov,
- trhové dni, predajný a prevádzkový čas,
- ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce, určovania a vyberania poplatku na území obce
Paňa.
§2
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na trhový predaj možno ponúknuť nasledujúci tovar:
 jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na predajnom mieste
 kvety
 potravinárske výrobky určené týmto nariadením pre konkrétne trhové miesto
 knihy a periodiká
 drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
 včelie produkty odsúhlasené príslušnou veterinárnou správou
 balená zmrzlina
 mäsové výrobky (schválené príslušnou veterinárnou správou + schválené auto)
 mrazené potraviny (schválené príslušnou veterinárnou správou + schválené auto)
 sladkovodné trhové ryby, domácu vodnú hydinu, domácu hrabavú hydinu, domáce
králiky, psi, mačky a drobné hlodavce a na propagačné predajné podujatia
organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného
stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy
 čerstvé jedlé huby a spotrebiteľsky balené sušené huby, za podmienky osvedčenia o
odbornej spôsobilosti na predaj
 dreviny, kry a ich priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny
 balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok stanovených
orgánom potravinárskeho dozoru
 textil a obuv

2. Na príležitostných trhoch sa okrem tovaru uvedeného v ods. 1/ môžu predávať:
vlastný použitý tovar
burčiak, víno, pivo, medovina
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na predajnom mieste.
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3. Ambulantne sa okrem tovaru uvedeného v ods. 1/ môžu predávať:
 pukance
 cukrová vata
 pečené gaštany
 tekvicové jadierka
 balené trvanlivé pečivo (perníky, oblátky, atď.)
 balená zmrzlina
 cukrovinky
 iné potraviny sa môžu predávať len v pojazdných predajniach, ktoré vyhovujú tomuto
účelu a majú o tom rozhodnutie príslušného orgánu pre ochranu zdravia.
4. Na trhových miestach možno poskytovať v zmysle príslušných zákonných ustanovení
tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) oprava a čistenie obuvi
e) kľúčové služby
f) čistenie peria
g) kamenárske práce
h) ďalšie služby pre potreby obyvateľov obce.
§2
Zákaz predaja
(1) Na trhových miestach je zakázané predávať výrobky uvedené v §6 zák. č. 178/1998
Z.z.
(2) Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov,
pokiaľ je to v záujme obyvateľov obce.
§3
Trhové miesta
Na území obce je zriadené trhové miesto:
 časť verejného priestranstva pred obecným úradom.
Príležitostné trhy sa v obci realizujú na miestach :
a) areál futbalového ihriska a verejné priestranstvo v jeho okolí
b) vyhradené priestory kultúrneho strediska a verejné priestranstvo v jeho okolí
e) na dočasných stanovištiach podľa rozhodnutia obce.
Ambulantný predaj v obci je možný na trhovisku alebo miestach príležitostných trhov.
§4
Trhové dni
Trhové dni v obci sú každý pracovný deň. Príležitostné trhy sa môžu konať počas
pracovného pokoja ako sú hody a rôzne oslavy či športové podujatia.
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§5
Trhové dni a predajný a prevádzkový čas
Trhové dni sú počas pracovných dní. Predajný a prevádzkový čas sa určuje takto:
v pondelok, utorok a štvrtok 8.00 hod. -16.00 hod. v stredu 9.00 hod. - 17.00 hod. a v piatok
8:00 hod. – 15:00 hod.
Starosta obce môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o inom čase predaja a prevádzkovom
čase príležitostných trhov.
§6
Príležitostné trhy
1. Obec zriaďuje príležitostné trhy pri príležitosti konania sa týchto akcií :
a) hody
b) športové a kultúrne podujatia.
2. Povolenia k ďalším príležitostným trhom vydáva obec na základe žiadosti podľa
individuálneho posúdenia.
Správca trhového miesta nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok predajcov i
ostatných účastníkov príležitostných trhov.
§7
Záverečné ustanovenie
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach na území obce Paňa nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli .
2. Obecné zastupiteľstvo obce Paňa sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa
.
§8
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN č.4/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na
území obce Paňa sa ruší :
1. VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce
Paňa č.2/2014

Vyvesené dňa: 17.12.2014
Zvesené dňa: 31.12.2014
Ing. Milan Korenči
starosta obce
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Trhový poriadok
A. Trhovisko Paňa
(1) Správu trhoviska vykonáva Obec Paňa.
(2) Priestranstvo trhoviska je určená časť verejného priestranstva za mostom oproti obecného
úradu.
(3) Trhové dni sú pondelok až piatok. Predajný a prevádzkový čas sa určuje takto:
pondelok , utorok a štvrtok: 8:00 - 16.00 hod. a v stredu 9:00 – 17:.00 hod.., piatok 8:00 –
15:00 hod..
Starosta obce môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o inom čase predaja a prevádzkovom
čase príležitostných trhov.
(4) Na trhovisku je možné predávať tovar a poskytovať služby iba v súlade s VZN 2/2014
o podmienkach predaja výrokov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území obce Paňa.
(5) Na trhovisku je zakázané:
a) po predajnom čase skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, debny, koše, sudy),
b) parkovať motorové vozidlá, toto platí aj v čase mimo prevádzky.
(6) Vyčlenené predajné miesto môže využívať len osoba, ktorá má naň riadne povolenie
obce.
(7) Na trhovisku sa spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv,
domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný
tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky
môžu predávať len v trvalých prevádzkarniach a stánkoch s trvalým stanovišťom alebo
formou ambulantného predaja z pojazdného predajného zariadenia.
(8) Daň, výška dane a platenie dane za užívanie verejného priestranstva na vyhradenom
zriadenom trhovom mieste sa riadi ustanoveniami príslušného VZN o miestnych daniach.
B. Príležitostné trhy v obci Paňa
(1) Príležitostné trhy sa konajú :
a) Športový deň – sobota, v mesiaci júl, futbalové ihrisko a verejné priestranstvo v jeho okolí,
8:00 hod – 20:00hod
b) Hody – sobota a nedeľa na začiatku mesiaca november, futbalové ihrisko a verejné
priestranstvo v jeho okolí, 8.00 – 20.00
(2) Na príležitostných trhoch je možné predávať tovar a poskytovať služby iba v súlade
s povolením obce Paňa.
(3) Správca príležitostného trhu je povinný za zaplatené predajné miesto a predajné
zariadenie vždy vystaviť a vydať príslušný pokladničný doklad. Predajca je povinný
týmto dokladom sa preukázať pri kontrole.
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Príloha č.2

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb
na trhovom mieste v kalendárnom roku ............
V súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. žiadam o vydanie povolenia
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste – trhovisko obec Paňa
Druh predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb: .............................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
V dňoch (od – do):
..................................................................................................................................
Čas predaja (od – do):
.............................................................................................................................
Typ predajného zariadenia (uviesť aj rozmer predajného zariadenia): ........................................
......................................................................................................................................................
Predávajúci – podnikateľ:
........................................................................................................................
(meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby)
Sídlo (právnická osoba) alebo bydlisko (fyzická osoba):
......................................................................................................................
IČO: ............................................
Telefón: .......................................
Dátum: .....................................
podpis žiadateľa

K žiadosti je potrebné priložiť:
Živnostenský list (fyzická osoba), výpis z obchodného registra (právnická osoba) alebo iné
oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov.
Fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice („ERP“) predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu ERP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že
predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP.
Pri predaji jedál a nápojov na priamu konzumáciu na mieste - rozhodnutie Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva, ktorým súhlasí s uvedením zariadenia na ambulantný predaj do
prevádzky.

Príloha č.3
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Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovisku Paňa – a m b u l a n t n ý p r e d a j
V súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. žiadam o vydanie povolenia
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku obce Paňa:
Druh predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb: .............................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
V dňoch (od – do):
..................................................................................................................................
Čas predaja (od – do):
.............................................................................................................................
Typ predajného zariadenia (uviesť aj rozmer predajného zariadenia): ........................................
......................................................................................................................................................
Predávajúci – podnikateľ:
........................................................................................................................
(meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby)
Sídlo (právnická osoba) alebo bydlisko (fyzická osoba):
......................................................................................................................
IČO: ............................................
Telefón: .......................................
Dátum: .....................................
podpis žiadateľa

K žiadosti je potrebné priložiť:
Živnostenský list (fyzická osoba), výpis z obchodného registra (právnická osoba) alebo iné
oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov
Fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice („ERP“) predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu ERP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že
predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP
Pri predaji jedál a nápojov na priamu konzumáciu na mieste - rozhodnutie Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva, ktorým súhlasí s uvedením zariadenia na ambulantný predaj do
prevádzky
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