Dôvodová správa
k
návrhu VZN č. 2 /2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach – Trhový poriadok obce Lenartov
Na základe zákona č. 101/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo od 01.júla 2014 k rozsiahlej novelizácii
vyššie cit. zákona č.178/1998 Z.z..
Z tohto dôvodu navrhujeme zrušiť VZN č. 6/2011 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok obce Lenartov a prijať nové
VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach –
Trhový poriadok obce Lenartov a jeho prílohy č. 1 - Žiadosť o zriadenie trhového miesta, č. 2 –
Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste, ktoré je pripravené v súlade s platnou a účinnou legislatívou.
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OBEC LENARTOV
Lenartov 37, 086 06 Malcov
NÁVRH
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Lenartov
č. 2/2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach – Trhový poriadok obce Lenartov
Obecné zastupiteľstvo v Lenartove podľa § 3 ods. 5 zákona NR SR 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, § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa
upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Lenartov.
PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Lenartov, úlohy pri zriaďovaní a
povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole
dodržiavania tohto nariadenia.
Základné pojmy
1. Na účely tohto nariadenia sa v obci Lenartov rozumie:
- Trhovým miestom – verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný
predaj.
- Príležitostným trhom - predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredný predaj vlastných
použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom
množstve fyzickými osobami medzi sebou.
- Ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve
- Za trhové miesto sa na účely tohto zákona považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo
nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo
príležitostný trh.
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DRUHÁ ČASŤ
TRHOVÝ PORIADOK
Článok 2
Všeobecné ustanovenia
1. Tento trhový poriadok upravuje trhové práva a povinnosti správcu trhového miesta, zákaz
predaja niektorých výrobkov, obmedzenie predaja výrobkov, druhy poskytovaných služieb,
ambulantný predaj v obci a osoby, ktoré sú oprávnené predávať výrobky
a
poskytovať služby na trhových miestach.
2. Trhový poriadok upravuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach a pri
príležitostných trhoch, stanovuje orgány, ktoré sú oprávnené vykonávať dozor a ukladať
sankcie. Trhové miesto v katastrálnom území obce Lenartov je: verejná plocha pred
obecným úradom a verejná plocha otočiska pri rómskej osade.
Príležitostný trh sa môže uskutočňovať aj na športovom ihrisku v obci, futbalovom ihrisku
na rómskej osade a v sále kultúrneho domu.
Ambulantný predaj sa povoľuje iba na určených trhových miestach v katastrálnom území
obce Lenartov.
3. Na určených trhových miestach sa môžu predávať výrobky a poskytovať služby, ktoré sú
vymedzené v trhovom poriadku.
4. Trhovými dňami sú:
• pondelok až sobota s predajným a prevádzkovým časom: od 7:30hod. do 18:00 hod.
• nedeľa – v čase kultúrnych podujatí, od 11:00hod. do 18:00hod.
- v čase odpustových slávností: - prevádzkový čas od 11:00hod. do 18:00hod.
- predajný čas od 12:30hod. do 18:00hod.
5. Správu trhových miest vykonáva obec Lenartov. Na zriadenie trhového miesta na inom
ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ
vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
6. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku vydáva správca
trhového miesta – obec Lenartov.
7. Na území obce Lenartov sa môžu konať príležitostné trhy - príležitostný predaj sezónneho
tovaru na obidvoch trhových miestach každý pracovný deň od 7.30 hod. do 18.00 hod, a pri
konaní odpustovej slávnosti a iných kultúrnych podujatí v sobotu a v nedeľu od 12.00 hod.
do 18.00 hod.
Článok 3
Správa trhových miest a povinnosti správcu
1. Správu trhových miest na území obce vykonáva obec Lenartov.
2. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, pretože za trhové miesto sa
považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v
ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh – za správcu tohto trhového
miesta sa považuje vlastník iného ako verejného priestranstva alebo vlastník nebytového
priestoru.
3. Správca trhového miesta , v súlade s ust. § 5 ods. 1 a 2 zákona c. 178/1998 Z.z. o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a
doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon č.. 178/1998 Z.z.) - vypracováva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostný trh a po
jeho schválení miestnym zastupiteľstvom zverejní ho na viditeľnom mieste na trhovisku.
4. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
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- oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach (vydané obcou Lenartov)
- doklad o nadobudnutí tovaru,
- u drobnopestovateľov kontroluje a eviduje 30 dňovú lehotu predaja (v zmysle §3 ods. 4 zákona
c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zmien a doplnkov,
- používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich
skončení,
- dodržiavanie trhového poriadku,
5. Správca trhoviska pri predaji húb kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti
predávajúceho. Ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti, alebo ak predáva
huby, ktorých predaj je zakázaný – správca trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru.
6. Pri predaji označených a neoznačených (domácich ) vajec správca kontroluje platné
veterinárne osvedčenie o vyšetrení chovu , vydané štátnym veterinárnym lekárom.
7. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o
predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobám, o čom predávajúci predloží čestné vyhlásenie,
že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti, alebo že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v
primeranom množstve.
Článok 4
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
1. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach v obci Lenartov možno len na
základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste , vydaného
obcou Lenartov.
2. Obec Lenartov vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
na území obce Lenartov osobe, ktoré preukáže splnenie podmienok podľa § 10 a 11 zákona č.
178/1998 Z.z. v platnom znení a predloží :
 kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov (fyzické a právnické osoby
oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov) a originál oprávnenia na
podnikanie k nahliadnutiu obce Lenartov,
 čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je
žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
 čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak je žiadateľom fyzická osoba
predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
 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,
 fotokópiu 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 ustanovení osobitného predpisu – že nie je povinný na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu,
 ak je žiadateľom osoba – predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín, preukáže, že je
vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú
činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému
pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo
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chovateľskej činnosti na tomto pozemku – potvrdenie nie staršie ako 1 rok alebo
nájomnú zmluvu.
3. Predávať výrobky na trhovisku môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských
štátov Európskej únie.
Článok 5
1. Na trhových miestach je dovolené predávať tovar a výrobky na predaj, ktoré majú
vytvorené podmienky v súlade s platnými hygienickými predpismi:
 rastlinné výrobky (ovocie a zelenina , kvety, priesady, osivá, ozdobné kry, ovocné
stromčeky, vianočné stromčeky, šišky, čačina a výrobky z nich, balená kvasená kapusta,
sušené ovocie, ale iba balené výrobcami na to oprávnenými, orechy, mak),
 čerstvé huby (iba osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti) a ostatné lesné plody,
 včelí med, včelie produkty a slepačie vajcia – za podmienok stanovených osobitnými
predpismi. Pri predaji domácich slepačích vajec ( z vlastného chovu a včelieho medu, je
potrebné mat platné veterinárne osvedčenie o nákazovej situácii v chove vydané štátnym
veterinárnym lekárom, nie staršie ako 3 dni). Med musí byt zmyslovo bezchybný, plnený
do zdravotne nezávadných obalov. Predávajúci musí mat platné osvedčenie o odbornej a
zdravotnej spôsobilosti, ako aj osvedčenie o schválení výroby a test zdravotnej
bezpečnosti výroby od štátneho veterinárneho lekára,
 spotrebné výrobky – knihy, denná a periodická tlač, drobné umelecké predmety a drobné
remeselné výrobky – sezónne ozdobné a úžitkové predmety k veľkonočným a vianočným
sviatkom, pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam,
 sklo, porcelán, keramika.
 cukrárenské výrobky
 živé zvieratá – predaj trhových konzumných rýb, domácej vodnej hydiny, domácej
hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na
propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na
základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
2. Na trhovisku sa môžu poskytovať tieto služby:
 brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
 oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi,
 kľúčové služby,
 čistenie peria.
3. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a
hračky – môžu sa predávať len v pojazdných predajniach alebo príležitostným trhom na
určených verejných plochách.
Článok 6
Povinnosti predávajúcich
1. Predávajúci sú povinní dodržiavať zásady zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v
znení neskorších predpisov a všetkých súvisiacich predpisov, udržiavať miesto predaja
výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechá predajné miesto čisté
a upratané.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
 Označiť svoje predajné miesto podľa
 Dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu.
 Používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov (zákon
SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia
evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky MF SR c. 59/1995 Z.z.
a vyhlášky MF SR c 353/1996 Z.z.).
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 Udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané.
3. Tovar označiť viditeľne cenovkami, predávajúci nesmie o tovare uvádzať nepravdivé údaje(v
zmysle § 15 zákona c. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 12 zákona c.
634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
4. Vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia.
5. Vyradiť z predaja potraviny skazené, vzbudzujúce odpor alebo inak poškodené , deformované,
znečistené chemicky alebo mikrobiologicky narušené, neznámeho pôvodu.
6. Suroviny a poľnohospodárske výrobky musia byt zdravotne nezávadné, schválené Štátnou
skúšobnou SPPI c. 229, nesmú byt umiestnené priamo na zemi, okrem zemiakov, hlávkovej
kapusty, melónov a koreňovej zeleniny. Počas predaja musia byt potraviny chránené pred
znečistením a vonkajšími vplyvmi. Zelenina, zemiaky, lesné plody musia byť očistené, zbavené
hliny a zvädnutých častí. Ovocie musí byt akostne triedené a počas predaja uložené v debnách,
alebo v košíkoch, prípadne vyložené na stole.
7. Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia a mat dostatok obalového
materiálu, zodpovedajúceho hygienickým predpisom. Vykonávať pri predaji váženého tovaru
váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.
8. Včelí med je dovolené predávať len na základe veterinárneho osvedčenia a miesta pôvodu.
Musí byt zmyslovo bezchybný, hygienicky získaný a plnený do zdravotne nezávadných
materiálov.
9. Huby je možné predávať na základe „Osvedčenia o odbornej spôsobilosti“ vydaného
príslušnou komisiou. Oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov, ktoré sú v osvedčení
uvedené. Povolenie na predaj húb musí byt kupujúcim viditeľne predložené a huby musia byt
rozkrojené jedným pozdĺžnym rezom na požiadanie zákazníka.
10. Pri predaji domácich slepačích vajec je potrebné platné veterinárne osvedčenie o nákazovej
situácii v chove, vydané štátnym veterinárnym lekárom, nie staršie ako 3 dni. Predaj
neoznačených slepačích konzumných vajec z vlastnej výroby, tzv. prebytkov, je dovolený za
podmienok, že pochádzajú z vlastného chovu predávajúceho s platným veterinárnym
osvedčením o ošetrení chovu nosníc (v letnom období len v skorších ranných hodinách – od 6.00
do 8.00 hod.), počet predávaných vajec nepresahuje 200 ks na deň a vajcia nie sú staršie ako 14
dni odo dna znášky. (Z predaja sú vylúčene vajcia s neúplnou škrupinou, prasknuté, plesnivé,
hnilobné, silne znečistené trusom, umývané a vyradené z liahní.)
11. Šišky a čačinu v neupravenom stave je dovolené predávať na základe potvrdenia o ich
nadobudnutí.
12. Dovolené je predávať vlastné po domácky spracované drobné kuchynské potreby z dreva,
košikárske výrobky a ostatné podomácky vyrobené výrobky, napr. z prútia.
13. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru podľa §5 ods. 4 písm. a/ a b/
zákona c. 178/1998 Z.z. sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými
osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z
vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými
osobami.
14. Osoba oprávnená predávať rastlinné a živočíšne výrobky na trhových miestach z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny, je povinná predložiť orgánom
dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú
podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín (nie
starší ako 1 rok),
15. Fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 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.
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Článok 7
Zákaz predaja
1. Na trhových miestach je zakázané predávať
- zbrane, strelivo,
- výbušniny a pyrotechnické výrobky,
- tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
- tabak a tabakové výrobky,
- lieh, destiláty a spotrebiteľský balené alkoholické nápoje, domácky vyrobené - víno, kompóty,
sirupy, konzervy, cukríky, pečivo, nealkoholické nápoje, surové mäso, porciovanú hydinu,
zverinu, mlieko, mliečne výrobky, výrobky z vajec a húb,
- jedy, omamné a psychotropné látky,
- lieky,
- automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
- chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov,
- chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
- mlieko a mliečne výrobky, okrem prípadov, kedy ich predaj bude povolený rozhodnutím
príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a orgánom dozoru,
- kačacie a husacie vajcia,
- výrobky z vajec,
- mäso jatočného hovädzieho dobytka, ošípaných, teliat, oviec, kôz a kozliat, vrátane vnútorností
a výrobkov z nich, mäso a výrobky z domácich zakáľačiek, mäso drobných zvierat a zveriny,
masť,
- lahôdkarské výrobky,
- tovar mimo územia trhoviska a na priľahlých komunikáciách,
- z prívesu a nákladných áut s výnimkou zemiakov na zimné uskladnenie - takýto predaj je
viazaný na povolenie obce – MC,
- manipulovať s predajnými miestami bez súhlasu správcu.
2. Na trhových miestach je zakázané :
- manipulovať s predajnými miestami bez súhlasu správcu trhového miesta (mestskej časti),
- predávať tovar mimo predajného zariadenia (trhového miesta),
- prevádzkovať hazardné hry a zúčastňovať sa na týchto hrách.
Článok 8
Pravidlá hygieny
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny na trhovisku a pri príležitostnom predaji
1. Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné:
- Dodržiavať predpísané hygienické a technické zásady stanovené osobitnými predpismi /zákon
NR SR c. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Zákon c. 634/1992 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, výnos MP SR a MZ SR o vydaní
Potravinového kódexu v znení neskorších predpisov/.
- Udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote.
- Po ukončení činnosti zanechať predajné miesto čisté a upratané.
- Odpad súvisiaci s predajom (z dôvodu, že predávajúci neplatí poplatok za likvidáciu
komunálneho odpadu) zobrať so sebou.
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TRETIA ČASŤ
NÁJOMNÉ ZA PREDAJ NA TRHOVÝCH MIESTACH
Článok 9
Nájomné
Cena trhového miesta pri predaji nie je stanovená VZN o miestnych daniach a poplatkoch (daň
za užívanie verejného priestranstva) a to sadzbou dane za užívanie verejného priestranstva je
0,00 EUR za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý
deň.
Predaj na trhovom mieste pri ambulantnom predaji sa začína osobnou návštevou na obecnom
úrade v Lenartove, kde za poplatok 5,00 EUR je predaj aj ohlásený verejným rozhlasom.
Predaj pri príležitostných trhoch – za príležitostný predaj (odpusty, oslavy obce...) je poplatok
20,00 EUR.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONTROLA PREDAJA NA TRHOVÝCH MIESTACH
Článok 10
1. Predaj na trhových miestach riadi obec všeobecne záväzným nariadením, trhovým
poriadkom a vykonávaním dozoru nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia
a trhového poriadku. Obec môže poveriť osobu - právnickú alebo fyzickú, aby vykonávala
správu trhových miest.
2. Dozor nad predajom na trhových miestach v obci môžu kontrolovať:
•
•
•
•

starostka obce a pracovníci obecného úradu,
poslanci obecného zastupiteľstva,
hlavná kontrolórka obce
príslušné orgány štátnej správy (SOI, SPOI,…)

3. Predávajúci sa musí orgánu vykonávajúcemu dozor preukázať nasledovnými dokladmi:
•
•
•
•

občianskym preukazom,
povolením obce a potvrdením o zaplatení poplatku,
živnostenským oprávnením, resp. iným obdobným dokladom,
dokladmi, ktoré oprávňujú predávajúceho k predaju tovaru (zdravotný preukaz,
doklad o znalosti húb, doklad o nadobudnutí tovaru a pod.)
PIATA ČASŤ
SANKCIE
Článok 11

V prípade porušenia jednotlivých ustanovení tohto trhového poriadku sú orgány vykonávajúce
dozor oprávnené:
a) ukladať blokové pokuty v súlade s platnou právnou úpravou,
b) iniciovať začatie priestupkového konania, prípadne odňatie živnostenského oprávnenia.
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ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 12
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Lenartove
dňa
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia zverejnením na úradnej
tabuli obce Lenartov.
3. Týmto VZN sa ruší VZN č. 6/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach – Trhový poriadok obce Lenartov

V Lenartove dňa
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lenartov:
VZN vyvesené:
VZN zvesené:

Ing. Jana Bľandová
starostka obce
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