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Obecné zastupiteľstvo v Beluši v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zák. 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
(ďalej len „zákon“) v príslušnom gramatickom tvare) vydáva pre územie obce Beluša toto
NÁVRH
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 10/2021
Trhový poriadok – Príležitostný trh v Kultúrnom dome Beluša
Čl. 1
Účel VZN
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2021 Trhový poriadok – Príležitostný trh
v budove Kultúrneho domu v Beluši (ďalej len „VZN“ a „príležitostný trh“)
podrobnejšie upravuje podmienky predaja na príležitostnom trhu pre fyzické a
právnické osoby, ktoré na trhu predávajú výrobky a poskytujú služby (ďalej aj
„predávajúci“) na základe splnomocnenia zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
2. Účelom tohto VZN je aj stanoviť podmienky účasti na príležitostnom trhu, pridelenia
miesta, podmienky predaja, úhrady za miesto, ako aj kontroly dodržania trhového
poriadku.
3. Trhový poriadok platí pre príležitostný trh v budove Kultúrneho domu v Beluši, ul.
Farská 1155/52, 018 61 Beluša.
4. Správcom príležitostného trhu je Obec Beluša, 018 61 Beluša, Farská 1045/6.
Čl. 2
Určenie priestranstva príležitostného trhu
1. Príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a
sústredený predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.
2. Príležitostný trh sa koná v budove Kultúrneho domu v Beluši, Farská 1155/52, 018 61
Beluša, a to vo vestibule a v prístavbe na prízemí.
Čl. 3
Určenie trhových dní, prevádzkový a predajný čas
1. Trhovými dňami sa stanovuje päť (5) kalendárnych dní v kalendárnom mesiaci.
2. Prevádzkový čas pre príležitostné trhy v Kultúrnom dome v Beluši
Pondelok – Piatok 07,00 hod. – 19,00 hod.
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Predajný čas pre príležitostné trhy v Kultúrnom dome v Beluši
Pondelok – Piatok 09.00 hod. – 17.00 hod.
Čl. 4
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
1. Na príležitostnom trhu môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a
poskytovať služby
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve
medzi sebou.
2. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu sa vydáva
na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste.
3. Splnenie podmienok podľa ods. 1 sa preukazuje predložením:
a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom
osoba podľa ods. 1 písm. a); žiadateľ na žiadosť obce predloží kópiu a originál
oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,
b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho
vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa
podľa ods.1 písm. c).
4. Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
príležitostnom trhu je aj
a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie
služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje,
b) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy
elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané
pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo
fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej
registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením
ustanovení osobitného predpisu, 4a) že nie je povinný na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo
virtuálnu registračnú pokladnicu.
5. Predávajúci na príležitostnom trhu je povinný:
a) dodržiavať zák. č. 178/1998 Z. z. v platnom znení a tento Trhový poriadok,
b) predávať na predajnom mieste určenom správcom trhového miesta, pričom
predaj musí vyhovovať všeobecným technickým, hygienickým a
prevádzkovým podmienkam,
c) dodržiavať pokyny správcu príležitostného trhu,
d) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
e) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú
pokladnicu podľa osobitných predpisov,
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f) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po
skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
g) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
h) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
i) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa
osobitných predpisov.
6. Predávajúci na príležitostnom trhu je povinný predložiť správcovi príležitostného trhu
a orgánu dozoru
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na predaj a poskytovanie služieb a doklad o zaplatení úhrady za
miesto,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to
vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
e) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a
iných spotrebných výrobkov (ďalej len "vlastné použité výrobky") fyzickými
osobami medzi sebou na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto
predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím
na charakter a stav predávaných výrobkov.
7. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná poskytnúť orgánom
dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že
predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti.
Čl. 5
Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a obmedzenie predaja
1. Na príležitostnom trhu sa môže predávať nasledujúci tovar za nižšie uvedených
podmienok:
a) sezónne, úžitkové a ozdobné predmety (najmä k veľkonočným a vianočným
sviatkom, pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam),
b) knihy, denná a periodická tlač, ktoré neohrozujú mravnosť,
c) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety,
d) textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické
výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky,
kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky.
Čl. 6
Dodržiavane čistoty a poriadku
1. Predávajúci je povinný a zodpovedá:
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a) za čistotu, poriadok a bezpečnosť chodu trhového miesta, ale aj za ním
zavinené škody v priestore príležitostného trhu,
b) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,
c) predávať na predajnom mieste určenom správcom trhového miesta, pričom
predaj na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným technickým,
hygienickým a prevádzkovým podmienkam,
d) odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do kontajnera
pripraveného zriaďovateľom trhového miesta,
e) počas prevádzky a po nej udržiavať prenajatý priestor v poriadku a čistote.
2. Stráženie tovaru si zabezpečuje predajca individuálne na svoje náklady.
Čl. 7
Rezervácia miesta a povolenie na predaj
1. Záujemca o predaj na príležitostnom trhu podáva žiadosť najneskoršie 3 dni pred

2.

3.

4.

5.
6.
7.

plánovaným predajom:
a) poštou na adresu: Obecný úrad v Beluši, Farská 1045/6, 018 61 Beluša
b) elektronicky na adresu: olga.lahka@belusa.sk
Na základe údajov uvedených záujemcom v žiadosti správca príležitostného trhu,
podľa priestorových a kapacitných možností stanoví výšku nájmu, ktorú mu oznámi s
termínom úhrady, ktorú je možné zaplatiť:
a) prevodom na účet
b) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Beluši
Zaplatené miesto je viazané na predávajúceho, na ktorého bolo vystavené povolenie
a doklad o úhrade. Pri kontrole o zaplatení sa účastníci preukážu povolením
a dokladom o úhrade.
Na obsadenie miesta účastník potrebuje tieto doklady:
a) Povolenie k podnikateľskej činnosti podľa čl. 4 ods. 1
b) Doklad o úhrade
Obsadenie miesta sa povoľuje v deň konania príležitostného trhu od 07.00 hod.
Odstránenie predajných stolov (stánkov) a odovzdanie priestorov príležitostného trhu
musí byť ukončené do 19.00 hod.
Počet miest na príležitostnom trhu je limitovaný priestorovými a kapacitnými
možnosťami správcu.
Čl. 8
Spôsob určenia nájomného za predajné priestory

1. Nájomné je stanovené v zmysle aktuálneho platného cenníka obce Beluša.
Čl. 9
Kontrola dodržiavania trhového poriadku
1. Kontrolu dodržanie tohto VZN za obec vykonajú:
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2.
3.

4.

5.
6.

a) poverení poslanci OZ,
b) starosta obce a príslušní zamestnanci OcÚ,
c) hlavný kontrolór obce.
Orgán dozoru môže postihnúť konanie v rozpore s týmto VZN podľa zák. č. 178/1998
Z. z. v znení neskorších predpisov.
Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti podľa zákona
alebo osobitných predpisov a tohto VZN.
Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové
miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom
mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach.
Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa
osobitných predpisov.
Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa
osobitných predpisov nie sú týmto zákonom dotknuté.
Čl. 10
Záverečné ustanovenia

1. Návrh VZN č. 10/2021 Trhový poriadok – Príležitostný trh v Kultúrnom dome Beluša bol
zverejnený na úradnej tabuli v obci, centrálnej elektronickej úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce na dobu 15 dní.
2. VZN č. 10/2021 Trhový poriadok – Príležitostný trh v Kultúrnom dome Beluša schválilo
Obecné zastupiteľstvo v Beluši, dňa (bude doplnené), uznesením OZ číslo (bude
doplnené).
3. Schválené VZN č. 10/2021 Trhový poriadok – Príležitostný trh v Kultúrnom dome Beluša
bolo vyhlásené na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce na dobu 15 dní.
4. VZN č. 10/2021 Trhový poriadok – Príležitostný trh v Kultúrnom dome Beluša nadobúda
účinnosť dňa 01. 01. 2022.
5. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 10/2021 Trhový poriadok – Príležitostný trh
v Kultúrnom dome Beluša sa ruší VZN č. 4/2015 Trhový poriadok – Príležitostný trh
v budove Kultúrneho domu v Beluši.
6. VZN č. 10/2021 Trhový poriadok – Príležitostný trh v Kultúrnom dome Beluša je
prístupné na Obecnom úrade v Beluši v kancelárii č. 11 a zverejnené na internetovej
stránke obce.
Podpísal dňa (bude doplnené)
Ján PREKOP, v. r.
starosta obce
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Poučenie:
Dňom vyvesenia návrhu VZN č. 10/2021 Trhový poriadok – Príležitostný trh
v Kultúrnom dome Beluša, začína plynúť 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN č. 10/2021 Trhový
poriadok – Príležitostný trh v Kultúrnom dome Beluša, v písomnej forme, elektronicky
alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote
navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie
alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.
Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie
sú zdôvodnené.
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