Príloha č. 4

Trhový poriadok
pre konanie jarmoku na Slávnosť svätého Juraja v Lopeji
Čl. I
Úvodné ustanovenie
1) Tento trhový poriadok upravuje organizovanie príležitostného trhu – jarmoku na Slávnosť
svätého Juraja, ktorá je spojená so symbolickým odovzdaním kľúčov od nízkotatranských
dolín a začiatkom nového poľnohospodárskeho roku, ako aj kultúrneho vyžitia občanov
obce a návštevníkov zo širšieho okolia.
2) Správcom trhového miesta je Obec Podbrezová, správu vykonáva
Podbrezová , ktorý je zodpovedný za prípravu a riadny priebeh jarmoku.

Obecný úrad

Čl. II
Podmienky a miesto konania príležitostného trhu
1) Príležitostný trh sa koná jedenkrát do roka, v trvaní jedného dňa - vždy v nedeľu v druhej
polovici mesiaca apríl.
2) Predajný čas- od 9,00 hod. do 18,00 hod.
3) Miestom konania je vyhradené verejné priestranstvo na umiestnenie predajných stánkov miestna komunikácia na Ul. Dolná – par. EKN 211/1, od Pamätníka padlým po rod. dom
č. 485.
Čl. III
Druhy predávaných výrobkov a druhy poskytovaných služieb
1) Na jarmoku sa môžu predávať výrobky:
a) potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení,
b) originálne balené a označené pekárenské a cukrárenské výrobky od oprávnených
výrobcov,
c) ovocie a zelenina, ktorá vyhovuje hygienickým požiadavkám podľa platných
predpisov,
d) med a včelie produkty od prvovýrobcov, bezchybné, v balení z hygienického
materiálu, s označením výrobcu, druhu, hmotnosti, dátumu plnenia a doby
použiteľnosti,
e) knihy,
f) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné
predmety,
g) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky.
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2) Na jarmoku sa môžu poskytovať služby:
a) zábavné zariadenia – detské atrakcie, maľovanie na tvár,
b) ľudová technická zábava( kolotoče ...),
c) pohostinské služby, rýchle občerstvenie a stravovanie - jedlá a nápoje určené na
priamu konzumáciu na mieste,
d) maľovanie portrétov, fotografovanie.
Čl. IV
Zákaz predaja výrobkov
1) Na jarmoku 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 a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) jedy, omamné a psychotropné látky,
f) lieky,
g) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
h) chránené živočíchy, exemplárne živočíchy, nebezpečné živočíchy a invázne druhy
živočíchy,
i) živé zvieratá,
j) chránené rastliny, exemplárne rastliny a invázne druhy rastlín,
k) huby.
2)Na trhových miestach je zákaz predaja nekvalitného tovaru a predaja tovaru, pri ktorom sa
nepreukáže spôsob nadobudnutia alebo jeho pôvod.
Čl. V
Podmienky prenájmu trhového miesta
1) Evidencia účasti predajcov prebieha na základe podanej vyplnenej prihlášky na
príležitostný trh.
2) Predajnú plochu prenajíma správca príležitostného trhu pred začiatkom predaja
jednotlivým predajcom.
3) Všetky ostatné podmienky účasti a predaja sú určené v technicko - organizačnom
zabezpečení trhu.
Čl. VI
Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb
1) Na jarmoku môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa §2 ods. 2 Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zák. č. 455/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov,
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b) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia a výrobcovia
podomácky vyrobených alebo spracovaných drobných výrobkov z dreva, prútia,
bavlny, peria, kvetov, čečiny, kovu a pod., ktorých výroba nepodlieha živnostenskému
oprávneniu,
2) Predávať výrobky a poskytovať služby možno len na základe povolenia na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Obec vydá povolenie na základe
žiadosti o povolenie osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok uvedených v ods. 1.
Prílohou k žiadosti je:
- doloženie kópie oprávnenia na podnikanie,
- fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy
elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice,
- alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením dôvodu, pre ktorý nie je zákonná
povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu
- pri poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia a pohostinských služieb doloženie
platného rozhodnutia miestne príslušného orgánu verejného zdravotníctva
3) Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) nahlásiť predaj správcovi trhového miesta – určeným osobám /usporiadateľom,
b) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov v súlade s § 30 ods. 1
až 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
c) dodržiavať trhový poriadok,
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu,
e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po ukončení
predaja zanechať miesto čisté a upratané,
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, tovar a výrobky na
požiadanie zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať,
g) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia, používať ciachované váhy, miery, závažia,
h) pri poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia je predávajúci povinný zabezpečiť
likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na vlastné náklady
4) Predávajúci na trhovom mieste je povinný mať na viditeľnom mieste počas konania
príležitostného trhu vydané povolenie na predaj.
5) Predaj výrobkov „z dvora“ na trhových miestach je možný po splnený podmienok
vyplývajúcich z nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické
požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov
rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému
spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam sa z nariadenie vlády SR č.
359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a
na malé množstvá.
Čl. VII
Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu
1)Pre príležitostný trh je správca povinný:
a) zverejniť Trhový poriadok príležitostného trhu na viditeľnom mieste,
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b) zabezpečiť v priestoroch trhoviska verejný poriadok, podmienky pre bezpečnosť
a ochranu zdravia a požiarnu ochranu,
c) zabezpečiť čistenie predajných miest, dostatok odpadových nádob a ich pravidelné
vyprázdňovanie,
d) zabezpečiť pre predávajúcich a kupujúcich hygienické a sociálne zariadenia v blízkosti
príležitostného trhu.
2) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhových miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej pokladnice,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich skončení,
e) dodržiavane trhového poriadku,
Čl. VIII
Orgány dozoru a sankcie
1) Dozor nad dodržiavaním tohto VZN. vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Finančná správa,
b) pracovníci obce, členovia komisie obchodu a podnikania poverení starostom obce,
c) hlavný kontrolór obce.
2) Orgán dozoru uloží pokutu do 17 000 eur:
a) fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto
bez povolenia /§ 3 ods. 1/ alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností podľa §5
ods.1 a3 zák. č.178/1998 Z. z.,
b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste v rozpore so zákonom č.
178/1998 Z.z. a v rozpore s týmto nariadením.
3) Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov na trhových miestach fyzickej
osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto, alebo bez
povolenia predáva výrobky na trhovom mieste, alebo porušuje povinnosti predávajúcich na
trhových miestach. Orgán dozoru zruší zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach uložený opatrením, ak porušiteľ odstráni zistené nedostatky.
Tento Trhový poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia obce
Podbrezová o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v obci Podbrezová č. 7/2014, schváleného na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
29.10.2014 pod číslom uznesenia 662/2014.
Mgr. Kardhordó Ladislav
starosta obce

Príloha č. 5

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
Žiadateľ:
Meno a priezvisko, dátum narodenia / Obchodné meno a IČO:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresa/Sídlo:
......................................................................................................................................................
Telefón:
.......................................................................................................................................................
E-mail:
.......................................................................................................................................................
Týmto žiadam Obec Podbrezovú o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste:
Miesto predaja:
.......................................................................................................................................................
Forma predaja resp. poskytovania služieb:
.......................................................................................................................................................
Vymedzený termín predaja:
.......................................................................................................................................................
Predajný a prevádzkový čas:
.......................................................................................................................................................
Predajný sortiment resp. poskytované služby:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
v ............................. dňa ...........................

..........................................................
podpis žiadateľa
Prílohy:
Fotokópia oprávnenia na podnikanie.
Fotokópia – ZÁZNAM DÚ - pridelenie daňového kódu elektr. registračnej pokladnice.
Čestné vyhlásenie – uvedenie dôvodu, pre ktorý nie je povinnosť používať registračnú
pokladnicu -ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z.
Potvrdenie o vlastníctve pôdy na dopestovanie rastlinných a živočíšnych výrobkov na predaj
z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.
Čestné vyhlásenie o tom, že všetky ním predávané produkty pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.

