Obec Raková (ďalej len obec) na základe ustanovení § 5 ods. 1 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 (ďalej len „zák. č.
178/1998 Z. z. “) a v nadväznosti na ustanovenie § 22 ods.1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a toto

V Š E OB E C N E Z Á V Ä Z N É N A R IA D E N IE
č. 3/2015
trhový poriadok pre príležitostn é trhy
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom tohto Všeobecného záväzného nariadenia Obce Raková (ďalej len „nariadenie“) je
upraviť podmienky predaja tovaru a poskytovania služieb na príležitostných trhoch:
a/ Palárikova Raková,
b/ Májové slávnosti,
c/ Hodový deň, miestna časť Korcháň,
d/ Turnaj o pohár starostu obce,
e/ Hasičská súťaž o pohár starostu obce,
f/ Hodový deň, centrum obce,
g/ Vianočné trhy.
Článok 2
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na príležitostných trhoch sa môžu na trhovom mieste predávať:
a/ knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo
iných diel,
b/ drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c/ spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z. tým nie je
dotknuté,
d/ jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
e/ balená zmrzlina
f/ ovocie a zelenina,
g/ kvetiny,
h/ žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
2. Obmedzenie predaja výrobkov na príležitostných trhoch:
a/ Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar
a hračky, sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk,
v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach.
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b/ Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu
predávať iba v prevádzkarňach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú
vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti.
c/ Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach
trhovísk a v pojazdných predajniach.
3. Na príležitostných trhoch sa môžu na trhovom mieste poskytovať 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/ fotografické, video a reprodukčné služby,
g/ obšívanie kobercov,
h/ čistenie peria,
i/ sklenárske práce,
j/ hodové atrakcie (kolotoče a pod.).
Článok 3
Určenie príležitostných trhov, trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Na území obce sa uskutočnia tieto príležitostné trhy:
A/ jednodňové:
Palárikova Raková na priestranstve:
 verejné priestranstvo na parc. 1827/1 v k.ú. Raková, t.j. pred budovou Kultúrneho domu J.
Palárika, súp. č. 1045 a pred budovou OcÚ Raková, súp. č. 140
 námestie Jána Palárika
o V období: 1. trhový deň v mesiaci apríl
Májové slávnosti na priestranstve:
 verejné priestranstvo na parc. 1827/1 v k.ú. Raková, t.j. pred budovou Kultúrneho domu J.
Palárika, súp. č. 1045 a pred budovou OcÚ Raková, súp. č. 140
 námestie Jána Palárika
o V období: 1. trhový deň v mesiaci máj
Hodový deň, miestna časť Korcháň na priestranstve:
 Verejné priestranstvo na parc. 11075 a 11076 v k.ú. Raková, t.j. okolie multifunkčného ihriska
Raková, Korcháň
o V období: 1. trhový deň 5. júla
Turnaj o pohár starostu obce na priestranstve:
 areál FK Polom Raková
o V období: 1. trhový deň v mesiaci júl
Hasičská súťaž o pohár starostu obce na priestranstve:
 Areál zdravia Raková U Matysa
o V období: 1. trhový deň v mesiaci august
Hodový deň, centrum obce na priestranstve:
 verejné priestranstvo na parc. 1827/1 v k.ú. Raková, t.j. pred budovou Kultúrneho domu J.
Palárika, súp. č. 1045 a pred budovou OcÚ Raková, súp. č. 140
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 námestie Jána Palárika
o V období: 1. trhový deň v mesiac september
B/ viacdňové
Vianočné trhy na priestranstve:
 verejné priestranstvo na parc. 1827/1 v k.ú. Raková, t.j. pred budovou Kultúrneho domu J.
Palárika, súp. č. 1045 a pred budovou OcÚ Raková, súp. č. 140
 námestie Jána Palárika
o V období: denne od 1. decembra do 31. decembra príslušného kalendárneho roka
2. Predajný a prevádzkový čas je:
od 6,00 hod. do 24,00 hod.
3. Správcu príležitostných trhov vykonáva: Obec Raková, 023 51 Raková 140. Obec vykonáva správu
prostredníctvom poverenej osoby. Správca trhu sa pri plnení povinností správcu preukazuje
služobným preukazom.
Článok 4
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
1. Predávajúcim alebo poskytovateľom služieb na trhovisku/tržnici môžu byť osoby uvedené v § 10
zák. č. 178/1998 Z. z., ktorým obec vydala povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste.
2. Povinnosti predávajúcich a poskytujúcich služby na trhovisku/tržnici určuje platná právna úprava
Slovenskej republiky, najmä § 11 zákona č. 178/1998 Z. z..
3. Určujú sa tieto podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb-predávajúci je povinný:
a/ preukázať sa preukazom totožnosti, dokladom o oprávnení na podnikanie, povolením na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste,
b/ zaplatiť daň alebo príslušný poplatok za predajné miesto (verejné priestranstvo)
c/ označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
d/ používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa
osobitných predpisov,
e/ udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovanie služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
f/ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
g/ vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
h/ mať doklad o nadobudnutí tovaru,
i/ mať zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ako to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
j/ pri predaji húb mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
k/ dodržiavať trhový poriadok pre príležitostné trhy.
Článok 5
Pravidlá prenajímania predajných miest, určenie poplatku
1. Na jednodňové príležitostné trhy správca trhov poskytne:
a/ predajné plochy o výmere 9 m2 (s možnosťou umiestniť predajné stoly)
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Predajná plocha o výmere do 9 m2 (3m x 3m) sa považuje za jedno predajné miesto.
b/ Poplatok za prenájom jedného predajného miesta je určená nasledovne:
1/ predaj produktov z vlastnej výroby a pestovateľskej činnosti,
ľudoví remeselníci
15,00 €/deň
2/ predaj maloobchodného tovaru
20,00 €/deň
3/ pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie
a stravovanie, predaj alkoholu
30,00 €/deň
4/ služby okrem uvedených v bode 3
15,00 €/deň
2. Na viacdňové príležitostné trhy správca trhov poskytne:
a/ predajné plochy o výmere 9 m2 (s možnosťou umiestniť predajné stoly)
Predajná plocha o výmere do 9 m2 (3m x 3m) sa považuje za jedno predajné miesto.
b/ Poplatok za prenájom jedného predajného miesta je určená nasledovne:
1/ predaj produktov z vlastnej výroby a pestovateľskej činnosti,
ľudoví remeselníci
5,00 €/deň
2/ predaj maloobchodného tovaru
10,00 €/deň
3/ služby
10,00 €/deň
3. Pri kombinácii predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb sa vyčísli vyšší poplatok za
prenájom predajného miesta. Po uhradení platby predávajúci, resp. poskytovateľ služieb, obdrží
od správcu trhu doklad o zaplatení. Tento doklad je povinný si uschovať pre prípad kontroly.
4. Umiestnenie predajného zariadenia na verejných priestranstvách určených v tomto nariadení bude
situované v jednotlivých sektoroch, kde plocha predajného miesta bude označená v dĺžke 3 m.
5. Žiadosti o povolenie predaja na trhovom mieste na príležitostných trhoch je potrebné
podávať na Obecný úrad v Rakovej (podateľňa) v čase:
najskôr 2 mesiace pred konaním trhu
najneskôr 7 dní pred konaním trhu
Prílohou tohto nariadenia je formulár žiadosti.
6. K žiadosti je nevyhnutné priložiť všetky doklady potrebné na vydanie povolenia na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
7. Správca príležitostných trhov na základe úplnej žiadosti záujemcu o prenájom v prípade
voľných predajných miest vyhotoví záujemcovi povolenie na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
Článok 6
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
1. Predávanie výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch musí vyhovovať
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam stanoveným v
osobitných
právnych predpisov (najmä v zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v zákone č.
152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, v zákone č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zákone
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).
2. Každý predávajúci na príležitostných trhoch a každý poskytujúci služby na príležitostných trhoch
je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote.
3. Každodenne po skončení predajného času je každý predávajúci na príležitostných trhoch a každý
poskytujúci služby na príležitostných trhoch povinný zanechať predajné miesto čisté a upratané.
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Článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Rakovej,
č. uznesenia 3.23/2015 zo dňa 24.06.2015.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Rakovej.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je Príloha č. 1 – žiadosť o povolenie predaja na trhovom
mieste.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.7.2015.

V Rakovej, dňa 24.6.2015

Mgr. Anton Heglas
starosta obce

Vyvesené dňa: 30.6.2015
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P r í l o h a č. 1
K VZN č. 3/2015 trhový poriadok pre príležitostné trhy

A D R E S Á T:

Obec Raková, 023 51 Raková 140

Žiadosť o povolenie predaja na trhovom mieste

Meno a priezvisko (názov spoločnosti):
Adresa (sídlo):
IČO:
Na základe zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v znení neskorších predpisov žiadam o povolenie na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste v Obci Raková.

Ambulantný predaj/ trh (názov):

…………………………………….

Dátum konania:

…………………………………….

Žiadam o pridelenie trhového miesta č.:

…………………………………….

Predmet predaja výrobkov/poskytovania služieb:

……………………………………………………………………………………….
Zároveň prikladám k žiadosti o povolenie všetky potrebné doklady v zmysle § 3 ods. 4, § 3 ods. 5 a §
3 ods. 6 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v znení neskorších predpisov.

V ……….…………, dňa …….…….

OBEC RAKOVÁ

Podpis žiadateľa, pečiatka : …………………………….
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