Všeobecne záväzné nariadenie obce Moča č. 1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Moči na základe § 11 odsek 3, písmeno g/ zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a zákonov a č.178/98 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení
neskorších zmien, zákona č. 634/92 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien
a zákona č. 274/93 Z.z ktorým sa vymedzuje pôsobnosť vo veciach ochrany spotrebiteľa
vydáva pre obec Moča toto

Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku
§1
Úvodné ustanovenie
l. Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky a rozsah predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach Obce Moča – trhovisko pri zdravotnom
stredisku, vyhlásených starostom obce.
2. Upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní
služieb miestnom trhovisku.
3. Upravuje rozsah právomoci správu obecného trhoviska.
4. Vymedzuje rozsah právomoci kontrolných orgánov pri ochrane spotrebiteľa
§2
Oprávnenie na predaj
Na miestnom trhovisku nie je dovolené predávať a poskytovať služby:
a) mladistvým do 15 rokov
b) cudzím štátnym príslušníkom, ktorí nie sú držiteľmi živnostenského listu, alebo
osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka
§3
Sortiment tovaru
1. Na miestnom trhovisku je na základe príslušného oprávnenia a súhlasu Obce Moča možné
predávať:
a) ovocie a zeleninu
b) kvety
c) zeleninovú a kvetinovú sadbu
d) knihy, dennú a periodickú tlač
e) drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky (výšivky, keramika a pod.)
f) balenú a nebalenú zmrzlinu
g) rastlinné výpestky a poľnohospodársky prebytky z vlastnej drobnej produkcie s potvrdením
obecného úradu o listom vlastníctva o výmere pôdy
h) spotrebný tovar (textil, odevy, priemyselný tovar)

2. Na miestnom trhovisku je na základe príslušného oprávnenia a súhlasu obce možné
poskytovať služby:
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
b) oprava dáždnikov
3. Na miestnom trhovisku je zakázané predávať najmä:
a) zbrane a strelivo
b) výbušniny a pyrotechnické pomôcky
c) tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť
d) tabak a tabakové výrobky
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
f) jedy, omamné a psychotropné látky
g) lieky
h) vajcia
i) živé zvieratá s výnimkou konzumných rýb
j) nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho
pôvod
§4
Podmienky predaja
1. Predaj sa môže uskutočniť po zaplatení príslušnej sumy za prenájom pozemku, na ktorom
vznikne predajné miesto (ďalej len za predajné miesto) a po predložení náležitých dokladov
k predaju alebo k poskytovaniu služby správcovi miestneho trhoviska.
2. Predaj sa uskutočňuje nasledovne:
streda a piatok od 8.00 hod. do 15.00 hod.
3. Sadzba prenájmu je 5,- € eura
4. Poplatky za prenájom predajných miest sa musia uhradiť pri príchode na trhovisko.
§5
Povinnosti predávajúcich
1. Označiť svoje predajné miesto alebo predajné zariadenie podľa ustanovení živnostenského
zákona.
2. Dodržiavať trhový poriadok.
3. Používať elektronickú registračnú pokladňu.
4. Pri realizácii podnikateľskej činnosti na požiadanie správcu trhoviska a kontrolných
orgánov preukázať:
- doklad o nadobudnutí tovaru
- oprávnenie na podnikanie, resp. pracovnú zmluvu, keď službu alebo predaj uskutočňuje
iná osoba ako živnostník
-doklad o výmere pôdy a potvrdenie obecného úradu o evidencii samostatne hospodáriaceho
roľníka pri predaji poľnohospodárskych prebytkov
- inšpekčnú knihu
- doklad o zaplatení poplatku za užívanie predajného miesta

5. Fyzické i právnické osoby sú povinné dodržiavať hygienické predpisy, zodpovedajú za
akosť a zdravotnú nezávadnosť výrobku a počas poskytovania služby a predaja tovaru
udržiavať čistotu a poriadok v okolí svojho predajného miesta.
6. Označiť ponúkaný tovar cenovkami a predávajúci nesmie o predávanom tovare uvádzať
nesprávne údaje s cieľom zvýhodniť predaj.
7. Predajné miesto udržiavať v čistote a poriadku a po ukončení činnosti zanechať miesto
čisté, bez odpadkov a obalového materiálu.
§6
Riadenie a kontrola predaja
1. Predaj a priebeh trhu riadi správca trhoviska, ktorý:
a) predáva predajné miesta
b) zodpovedá za dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia o trhovom poriadku
c) počas predaja kontroluje patričné doklady podľa § 5 tohto VšZN.
d) vedie evidenciu o predávajúcich
e) zodpovedá za čistotu v priestoroch trhoviska, za dostatočný počet smetných nádob,
kontroluje udržiavanie poriadku a hygieny počas predaja a poskytovania služieb ako aj po
ich skončení
f) má k dispozícii inšpekčnú knihu
2. Dozor nad dodržiavaním zákona a VšZN o trhovom poriadku vykonávajú orgány štátnej
správy podľa oprávnenia: Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska inšpekcia, Obecný úrad, poslanci Obecného zastupiteľstva, zamestnanci
Obce Moča, na základe písomného poverenia starostom obce.
§7
Sankcie a pokuty
1. Za porušenie ustanovení tohto VšZN a ostatných platných právnych noriem, týkajúcich sa
predaja sú kontrolné orgány oprávnené ukladať pokuty a sankcie a tiež pozastaviť predaj
výrobkov, v súlade s platnými právnymi úpravami.
2. Pokutu od 10,- € do 50,- € fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové
miesto bez povolenia Obce Moča, alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností podľa
5 odst. 1 a 3 zák. č. 178/98 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach v znení neskorších zmien.
3. Starosta obce môže uložiť ešte pokutu do výšky 100,- eura, a to aj opakovane
predávajúcemu, ako aj osobe, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon dozoru.
4. Pokuty uložené SOI a Okresným úradom sú príjmom štátneho rozpočtu, pokuty uložené
Obcou Moča sú príjmom obce.

§8
Záverečné ustanovenie
1. Na správne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka.
2. Správca trhoviska nezodpovedá za škody spôsobené:
a) účastníkom trhu živelnými udalosťami
b) z právneho vzťahu účastníkov kúpy a predaja
c) spôsobené tretími osobami.
3. Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté oprávnenia inšpekčných a iných
orgánov podľa osobitných predpisov.
v Moči 25.11.2011

Ing. Pál Banai Tóth PhD.
starosta obce

Na verejné nahliadnutie vyložené na dobu 15 dní od: 12.11.2009

