
Všeobecne záväzné nariadenie
OZ v SMIŽANOCH

č. 32/2000
o ambulantnom predaji na území obce SMIŽANY.

T R H O V Ý P O R I A D O K

 Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch podľa § 11 ods. 3 písm. g,
 § 6 a § 4 ods. 3 písm. h/ zákona Národnej rady Slovenskej  republiky číslo 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov vydáva všeobecne 
záväzné nariadenie, ktoré  upravuje ambulantný predaj na trhoviskách a verejných 
priestranstvách v obci Smižany.
 § 1
 Oprávnenie na predaj
 1. Na trhoviskách môžu predávať:
 a/ Fyzické a právnické osoby, oprávnené vykonávať  podnikateľskú činnosť podľa 
zákona číslo 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
a zákona NR  SR č. 123/1994 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní a ostatné organizácie oprávnené  vykonávať 
obchodnú činnosť.
 b/ Samostatne hospodáriaci roľníci na základe Osvedčenia  vyplývajúceho z § 12 a až 
12 e zákona č. 219/1991 Zb. o súkromnom  podnikaní občanov.
 c/ Osoby v pracovnoprávnom vzťahu k podnikateľskému subjektu  zabezpečujúcemu 
predaj na trhovisku, ktoré spĺňajú podmienky  Zákonníka práce.
 d/ Autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského  oprávnenia v 
zmysle zákona č. 247/1990 Zb. o literárnych,  vedeckých a umeleckých dielach 
/autorský zákon/ v znení neskorších  predpisov.
 2. Predaj na základe povolenia bez obmedzujúcich podmienok
 Fyzické a právnické osoby na základe živnostenského  oprávnenia podľa predmetu 
činnosti môžu predávať:
 a/ ľudovo-umelecké predmety /výrobcovia predávajú vlastné  výrobky podľa § 1 ods. 
1 písm. d/,
 b/ sezónne, ozdobné a úžitkové predmety /k vianočným,  veľkonočným sviatkom 
alebo k iným príležitostiam/.
 3. Predaj, pri ktorom sa vyžaduje povolenie, respektíve iný doklad  podľa 
osobitných predpisov
 a/ Rastlinné výrobky z vlastnej drobnej poľnohospodárskej  výroby, t.j. ovocie, 
zelenina, orechy, jedlé strukoviny, mak,  zemiaky /okrem sadbových/, zeleninová 
sadba, kvetiny a kvetinová  sadba, kvasená kapusta.
 Občan predávajúci takéto výrobky je povinný preukázať ich  hygienickú nezávadnosť 
vrátane obsahu cudzorodých látok 
 laboratórnym osvedčením /najmä ovocia, zeleniny, kvasenej kapusty,  zemiakov, 
maku/. Okrem toho sú títo občania povinní podrobiť sa  kontrole nezávadnosti 
predávaného tovaru.
 V ojedinelých prípadoch, pri predaji v malom množstve, možno  od predloženia 
týchto dokladov upustiť.



 b/ Huby na základe "Osvedčenia o poznaní húb." Predávať sa  môžu len tie huby, 
ktoré sú uvedené v osvedčení. Predávané huby  musia byť rozkrojené pozdĺžnym 
rezom, avšak klobúk musí ostať  celistvý.
 c/ Šišky a čačinu na základe potvrdenia o ich odbere v lesnom  závode lebo od 
majiteľa lesného porastu.
 d/ Produkty živočíšneho pôvodu /konzervované, surové slepačie  vajcia, včelí med/ 
po súhlase Okresného úradu - odboru štátnej  veterinárnej starostlivosti v Spišskej 
Novej Vsi /len z chovov  vhodných na konzumáciu, ktoré sú pod stálym veterinárnym 
dozorom/.
 e/ Cukrovinky, trvanlivé pečivo a nealkoholické nápoje na  základe povolenia 
orgánov hygienickej služby.
 f/ Kozmetické prostriedky, pracie a čistiace prostriedky sa  môžu predávať len na 
základe schválenia príslušného Slovenského  testovacieho centra /SKYC/.
 g/ Osivá, sadivá, škôlkárske výpestky certifikované - uznané  ÚKSÚP-om, ktoré 
spĺňajú požiadavky STN a fytokaranténne predpisy.
 h/ Lesné plody, dreviny, rastliny vrátane ich plodov a  plodníc húb na základe súhlasu 
vlastníka pozemku.
 i/ Zahraničný tovar na základe rozhodnutia o prepustení  tovaru do voľného obehu v 
tuzemsku.
 4. Predaj bez povolenia
 a/ Vlastné, po domácky spracované alebo vyrábané drobné  kuchynské potreby z 
dreva, košikárske výrobky a ostatné výrobky z  prútia a peria /tzv. jednorázový 
predaj/.
 5. Na trhoviskách je zakázané predávať
 a/ Alkoholické nápoje, tabák a tabákové výrobky, lieky, jedy  a iné špecifické 
výrobky, ktorých predaj je viazaný na osobitné  povolenie, nebalený potravinársky 
tovar /okrem ovocia a zeleniny/,  požívatiny podliehajúce rýchlej skaze, zbrane, 
strelivá,  výbušniny, rádioaktívne látky, omamné a narkotizačné látky, spreje  so 
slzotvornou a psychotropnou náplňou, pornografiu.
 b/ Všetky potraviny živočíšneho pôvodu pochádzajúce od  právnických a fyzických 
osôb, ktoré nemajú osvedčenie o  spôsobilosti podmienok vydané príslušným 
odborom štátnej  veterinárnej starostlivosti.
 c/ Mäso jatočných zvierat, výrobky z mäsa, zveriny, hydiny,  králikov a rýb.
 d/ Vajcia vodnej hydiny a výrobky z vajec.
 e/ Surové mlieko kravské, ovčie, kozie a výrobky z nich.
 f/ Sušené huby a výrobky z húb, s výnimkou priemyselne  spracovaných, čerstvé na 
drobno krájané huby.
 g/ Všetky druhy pyrotechnických výrobkov okrem pyrotechnický  predmetov triedy I 
a podtriedy To.
 h/ Ďalšie výrobky a tovar, ktorých predaj je zakázaný  platnými právnymi normami.
 i/ Na trhoviskách /vrátane verejných priestranstiev/ je  zakázané vykonávať 
akúkoľvek zmenárenskú činnosť.
 j/ Pašovaný, prípadne protiprávne nadobudnutý tovar, alebo  veci, tovar a veci, na 
ktorý predávajúci nevie preukázať spôsob  nadobudnutia a pôvod.
 k/ Slepačie vajcia v období od 1. 6. do 30. 9. bežného  kalendárneho roka.
 l/ Rastlinné oleje a kozmetické výrobky.
 6. Predaj cudzími štátnymi príslušníkmi
 Predaj cudzími štátnymi príslušníkmi na miestnych trhoviskách  a verejných 
priestranstvách v obci Smižany je zakázaný s výnimkou  tých, ktorým bolo udelené 



živnostenské oprávnenie podľa zákona č.  455/1991 Zb. v znení neskorších zmien a 
doplnkov.
 § 2
 Podmienky predaja - povinnosti predávajúceho
 1. Predávajúci sú povinní dodržiavať:
 Všetky právne normy vzťahujúce sa na ambulantný predaj, hygienu  predaja a 
zdravotnú nezávadnosť predávaného tovaru.
 2. Predaj tovaru na zemi je zakázaný s výnimkou tých druhov,  u ktorých skladovanie 
na zemi povaha tovaru dovoľuje /priesady,  kvety, zelenina, zemiaky, ovocie/.
 3. Predávajúci je povinný používať ciachované miery, váhy a  závažia.
 4. Predávajúci je povinný mať čistý odev, udržiavať prenajaté  miesto v čistote a po 
skončení predaja ho zanechať čisté a  upratané.
 5. Pri kontrole sa predávajúci musí preukázať:
 a/ občianskym preukazom
 b/ potvrdením o zaplatení miestneho poplatku
 c/ živnostenským oprávnením k podnikaniu
 d/ pracovnou zmluvou /úradne overenou fotokópiou/, ak predávajúci  sám nemá 
povolenie k podnikaniu
 e/ ak to vyžaduje osobitný predpis, osvedčením o poznaní húb,  potvrdením o odbere 
čačiny, hygienickým osvedčením, zdravotným  preukazom, veterinárnym 
osvedčením, ktoré vydáva štátny  veterinárny lekár a pod.
 f/ osvedčením o hygienickej nezávadnosti predávaných požívatín  vrátane obsahu 
cudzorodých látok
 g/ dokladom Slovenského testovacieho centra
 h/ dokladom o nadobudnutí tovaru a pôvode tovaru
 i/ dokladom, ktorým bol zahraničný tovar prepustený do voľného  obehu v tuzemsku.
 § 3
 Ceny tovaru
 1. Ceny na trhoviskách a verejných priestranstvách sú tvorené  dohodou medzi 
kupujúcimi a predávajúcimi podľa zákona o cenách č.  18/1996 Z.z.

 § 4
 Poplatky
 1. Predávajúci na trhoviskách a verejných priestranstvách v  obci Smižany sú povinní 
zaplatiť za použitie verejného  priestranstva, trhového miesta a používanie zariadenia 
trhoviska  poplatok podľa zákona č. 544/1990 Zb. a zákona č. 72/1992 Zb. o 
miestnych poplatkoch, podľa Všeobecne záväzného nariadenia č.  31/1999 o 
miestnych poplatkoch pre obec Smižany.
 a/ Poplatky na trhoviskách
 Poplatky vyberajú poverení zamestnanci OcÚ počas predaja  a sú následovné:
 - za predajný stánok na jeden deň 100,- Sk
 - za predajné miesto do 5 m2/1 deň 100,- Sk
 - za predajné miesto od 5 do 10 m2/1 deň 200,- Sk
 - za predaj z dopravného prostriedku 200,- Sk
 - za predajný stánok na 1 týždeň 400,- Sk
 - za predajné miesto do 5 m2 400,- Sk
 - za predajné miesto od 5 do 10 m2 800,- Sk
 - za predajný stánok na jeden mesiac 1 400,- Sk
 - za predajné miesto do 5 m2 1 400,- Sk
 - za predajné miesto od 5 do 10 m2 2 800,- Sk



 Vyššie uvedené poplatky platia v letnej sezóne od 1. 4. do  30. 9. V zimnom období 
t.j. od 1. 10. do 31. 3. sa tieto poplatky  znižujú o 50 %.
 Na celú letnú sezónu od 1. 4. do 30. 9.
 - predajný stánok 7 000,- Sk
 - miesto do 5 m2 7 000,- Sk
 - miesto do 10 m2 12 000,- Sk
 2. Platiteľ je povinný uschovať zúčtovateľné potvrdenie o  zaplatení poplatku pre 
kontrolné účely. Toto potvrdenie je  nepredajné, neprenosné a platí len na obdobie, na 
ktoré bolo  vydané.
 § 5
 Riadenie trhovísk a kontrola predaja
 1. Na území obce S m i ž a n y je zriadené trhovisko:
 a/ na ul. Tatranskej medzi poštou a drogériou
 2. Predajná doba
 a/ letné obdobie /apríl - september/
 od 7,00 do 19,00 hod.
 b/ zimné obdobie /október - marec/
 od 7,00 do 17,00 hod.
 3. Dozorca verejného poriadku v obci zabezpečuje poriadok a  čistotu priestrantva.
 4. Dozorca verejného poriadku riadi a dozerá na plynulú prevádzku  trhu. Predávajúci 
je povinný rešpektovať pokyny dozorcu  verejného poriadku obce.
 5. Zakúpený stôl - miesto musí byť obsadené do 8,00 hod. v letnom  období a do 9,00 
hod. v zimnom období. Po tejto hodine môže byť  predajný stánok opätovne 
obsadený, podľa podmienok uvedených v  predchádzajúcich článkoch tohto trhového 
poriadku, bez vrátenia  zaplateného poplatku.
 Akýkoľvek prenos, prenájom alebo zapožičiavanie predajného  miesta medzi 
predávajúcimi na trhovisku a verejných  priestranstvách je zakázaný.
 6. Na trhovisku je zakázané:
 - po ukončení predaja skladovať akékoľvek obaly,
 - vodiť psov na priestranstvá, ktoré sú určené na predaj.
 7. Predaj na trhovisku a verejných priestranstvách kontrolujú  poverené kontrolné 
orgány, ktoré ukladajú pokuty a opatrenia na  odstránenie nedostatokov podľa svojho 
oprávnenia.
 § 6
 Záverečné ustanovenia
 1. Porušovanie tohto trhového poriadku bude stíhané podľa  § 24, § 25 ods. 1, písm. 
b/, § 27 ods. 1. písm. b/, § 29 ods. 1/  písm. d/, h/, § 32 ods. 1/, písm. b/, § 47 ods. 1, 
písm. g/ a § 50
 ods. 1/ zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  zmien a 
doplnkov.
 2. Tento trhový poriadok sa nevzťahuje na predaj počas  organizovania krátkodobých 
akcií /kultúrne slávnosti, športové  podujatia a pod./, na ktorých predaj je riadený 
samostatnými  organizačnými pokynmi.
 3. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa dopĺňa § 2 ods. 6
 písm f/ /poplatky pre trhové stánky/ všeobecne záväzného  nariadenia OZ v 
Smižanoch č. 31 o miestnych poplatkoch.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. 5. 2000.
 Zároveň sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1993 o  ambulantnom predaji na 
území obce Smižany.



 V Smižanoch 28. 4. 2000

 Ing. Michal Kotrady
 starosta obce
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