VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
č. 5/2019

O PODMIENKACH PREDAJA A POSKYTOVANIA
SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE KAMENICA

VZN schválilo OZ dňa 19. 6. 2019 uznesením č. 66/2019 s účinnosťou od 15. 7. 2019.
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Obecné zastupiteľstvo v Kamenici na základe § 4, odst. 3 písm. d), i) a n) a § 6 odst. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákona č. 178/1998 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytnutia služieb na trhových miestach v znení neskorších
predpisov s použitím ustanovení zák. č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov, zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Kamenica č. 5/2019
o podmienkach predaja a poskytovania služieb na území obce Kamenica
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa podrobnejšie upravujú podmienky
predaja a poskytovania služieb v obci Kamenica v súlade s platnou právnou úpravou.
Článok 2
VZŤAH OBCE A PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV
1.
2.

Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými
osobami pôsobiacimi v obci (§ 4 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
Obec sleduje a pravidelne hodnotí úroveň uspokojovania potrieb obyvateľov obce, navrhuje
a vykonáva opatrenia na zabezpečenie riadneho a plynulého zásobovania spotrebiteľov
a opatrenia na zabezpečenie poskytovania služieb.
Článok 3
ČAS PREDAJA A POSKYTOVANIA SLUŽIEB

1.
2.

3.

Čas predaja a poskytovania služieb musí vychádzať z toho, aby v maximálnej možnej miere boli
uspokojené potreby obyvateľov, ale aj oprávnené požiadavky podnikateľských subjektov.
Obec Kamenica určuje všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní
služieb na území obce takto:
– otváracia doba sa stanovuje v rozmedzí od 6.00 hod. do 24.00 hod.. V čase od 22.00 – 24.00
hod. je povinnosť prevádzkovateľa dodržiavať pravidlá nočného pokoja; Nočný pokoj je čas
od 22.00 hod do 06.00 hod., jedná sa o časový úsek dňa, vyhradený pre zabezpečenie
zdravého a nerušeného nočného pokoja a odpočinku obyvateľov obce a to najmä na ochranu
pred obťažovaním obyvateľov hlukom, hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom,
svetlom. vibráciami apod. nad mieru primeranú pomerom.
– v prípade konania spoločenských akcií /svadby, diskotéky, rodinné oslavy a pod./ sa otváracia
doba zariadení stanovuje do 5.00 hod..
V rámci všeobecného prevádzkového času si podnikateľ sám stanoví prevádzkový čas pre každú
prevádzkareň.
Článok 4
AMBULANTNÝ PREDAJ

1. Ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné
zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné
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2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

povolenie podľa osobitného predpisu. (§ 2 ods. 1 písm. e) 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 (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov).
Obec Kamenica nemá zriadené trhovisko ani tržnicu.
Na území obce Kamenica je ambulantný predaj povolený na vymedzenom priestranstve v obci
Kamenica nasledovne:
 odstavná plocha za reštauráciou,
 pri požiarnej zbrojnici,
 na moste pri rodinnom dome č. 295, Kamenica.
Na trhových miestach sa môžu ambulantne predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel;
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky;
c) spotrebné výrobky, ust. § 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení neskorších predpisov, tým
nie je dotknuté;
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny;
e) ovocie a zelenina;
f) potraviny v súlade s týmto VZN vrátane balených mrazených krémov a balenej zmrzliny;
g) kvetiny, dreviny a priesady;
h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií;
Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje; obcou sa na účely zákona č. 178/1998
Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení neskorších predpisov, rozumie územie vymedzené dopravnými značkami
označujúcimi začiatok a koniec obce, ako aj územie vymedzené dopravnými značkami
označujúcimi začiatok a koniec miestnej časti obce.
Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo
b) výbušniny a výbušné predmety
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak
e) alkoholické nápoje
f) jedy, omamné a psychotropné látky
g) lieky
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj
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,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe
žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Obec vydá
povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá preukáže
splnenie podmienok podľa § 10 zákona č. 178/1998 Z.z. a predloží doklady podľa odseku § 3
ods. 5 zákona č. 178/1998 Z.z.
Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec.
Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta s ambulantným
predajom a orgánu dozoru nasledovné doklady:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
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trhovom mieste a preukaz totožnosti;
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných
trhoch;
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb;
d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti;
e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
9. Predávajúci predávajú výrobky za voľne dohodnuté ceny, uvedené platí aj pre poskytovateľov
služieb.
10. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, drobný
tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky sa môžu predávať len na
miestach uvedených v § 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z.z.. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na
propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
11. Obec Kamenica súhlasí s organizovaním príležitostných trhov – predajných akcií – formou
dočasného predaja pri použití prenosných predajných zariadení (stoly, pulty, stojany a pod.).
Usporiadanie predajnej akcie podlieha povoleniu obce.
Súčasne určuje:
a) miesto konania: sála Kult. Domu v Kamenici, Klub dôchodcov, prípadne iný objekt určený
obcou;
b) druh tovaru: obuv, textilné a odevné výrobky,
c) druh trhov: sezónne,
d) rozsah príležitostných trhov: 1 – 3 dni.
12. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie;
b) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov;
c) oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby.
13. Predávajúci ambulantným spôsobom je povinný udržiavať predajné miesto a jeho okolie
v čistote a po skončení predaja ho uviesť do pôvodného stavu.
14. Orgánom dozoru nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z.z. vykoná podľa § 12 ods. 1 písm. c)
citovaného zákona obec. Obec ukladá pokuty za porušenie povinností uložených citovaným
zákonom vo výške uvedenej v citovanom zákone.
Článok 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kamenici 3/5 väčšinou
prítomných poslancov.
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015
o podmienkach predaja a poskytovania služieb na území obce Kamenica schválené Obecným
zastupiteľstvom obce Kamenica dňa 15. 7. 2015.
3. VZN č. 5/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kamenici dňa 19. 6. 2019 a bolo vyvesené na
úradnej tabuli a webovej stránke obce od 20. 6. 2019.
4. VZN č. 5/2019 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na území Obce Kamenica
nadobúda účinnosť dňom 15. 7. 2019.

................................................................
Ing. Michal Guľaš-starosta obce
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