Všeobecne záväzné nariadenie Obce Slovenská Ľupča
Trhový poriadok príležitostných trhov/Turičný jarmok, Vianočné trhy,
MKS a iné/ Obce Slovenská Ľupča č. 5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči v zmysle ustan. § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods.1 zák.
SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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 a podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Slovenská Ľupča, ktorým schvaľuje Trhový
poriadok pre príležitostné trhy Obce Slovenská Ľupča (ďalej len Trhový poriadok).
§1
Vymedzenie príležitostných trhov a správcu
1. Trhový poriadok upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb pre nasledovné
príležitostné trhy, ktoré sa konajú /alebo sa môžu konať/ na území obce Slovenská
Ľupča:
 Turičný jarmok
 Vianočné trhy
 príležitostné trhy v Miestnom kultúrnom stredisku
 iné príležitostné trhy, ktorí tvoria súčasť kultúrno -spoločensko-športových akcií;
a ktoré organizuje obec Slovenská Ľupča alebo obcou poverená organizácia resp.
oprávnená právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.
2. Miesto a termín konania príležitostných trhov schvaľuje starosta obce.
3. Príležitostné trhy vykonáva Obec Slovenská Ľupča v zastúpení starostom obce, alebo
obcou poverená organizácia alebo oprávnená právnická resp. fyzická osoba podnikateľ.
4. Povolenie na usporiadanie príležitostných trhov vydá starosta obce Slovenská Ľupča
pred konaním príležitostného trhu.
§2
Označenie príležitostných trhov
1. Trhové miesto je aktuálne označené informáciou o konaní konkrétneho
príležitostného trhu, na ktorej je zverejnený tento Trhový poriadok.
2. Za zverejnenie trhového poriadku a jeho udržiavanie v spôsobilom /čitateľnom/ stave
je zodpovedný správca príležitostného trhu.

§3
Povolený sortiment predávaných výrobkov a poskytovaných služieb a
obmedzenie predaja
1. Na príležitostných trhoch je povolené predávať:
 spotrebné výrobky – textilné, odevné, obuv, domáce potreby, elektrotechnické
výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky,
kozmetiku, drogériový tovar, športové potreby, hračky
 b/ ovocie, zeleninu
 c/ výrobky rastlinného a živočíšneho pôvodu; ich predajcovia musia vlastniť
osvedčenie o spôsobilosti na ich výrobu a predaj a tiež povolenie príslušného
orgánu štátnej správy
 d/ kvety
 e/ lesné plodiny
 f/ liečivé rastliny a výrobky s ich obsahom
 g/ ľudové a umelecké výrobky a obrazy
 h/ cukrovinky, oblátky, medovníky, nealkoholické nápoje
 ch/ med a výrobky z včelích produktov
 i/ sudové víno, punč, grog, medovinu a predaj alkoholických nápojov mimo
kolkovaných (napr. remeselné pivá a pod. ..)
 j/ hudobné nástroje /nie vyrobené priemyselne/
2.








Na príležitostných trhoch je povolené poskytovať nasledovné služby:
a/ pohostinské, reštauračné a služby rýchleho občerstvenia a stravovania
b/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c/oprava dáždnikov
d/ oprava a čistenie obuvi
e/kľúčové služby
f/zábavné služby /kolotoče, strelnice, cirkusy a pod./
g/reklama, poradenské služby, horoskopy

3. Na príležitostných trhoch je zakázané predávať:
 a/zbrane, strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky
 b/ tlač a iný tovar ohrozujúci mravnosť
 c/ tabak a tabakové výrobky mimo pohostinských a reštauračných služieb a služieb
rýchleho občerstvenia
 d/ lieh a destiláty mimo pohostinských a reštauračných služieb a služieb rýchleho
občerstvenia s výnimkou nápojov uvedených pod písm. i
 e/ lieky, jedy, omamné a psychotropné látky
 f/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
 g/živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb s tým, že zákaz sa
nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat , organizované
zväzmi a združeniami chovateľov
 h/ chránené rastliny a invázne druhy rastlín

§4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1/ Trhovým dňom pre tradičný Turičný jarmok je sobota, ak obecné zastupiteľstvo
nerozhodne inak.
Trhovým dňom Vianočných trhov a tiež trhov, konaných ako sprievodná akcia
spoločenských, kultúrnych alebo športových podujatí je deň alebo dni, ktoré schváli
starosta obce podľa §1 ods. 2, na základe požiadavky organizátora Vianočného trhu resp.
organizátora spoločenskej, kultúrnej, alebo športovej akcie.
Trhovými dňami príležitostných predajných trhov, konaných v miestnom kultúrnom
stredisku sú dni podľa žiadostí organizátorov predmetnej predajnej akcie s tým, že súhlas
vydáva starosta obce.
2/ Predajný čas príležitostných trhov je určený od 9.00 hod. do max. 24.00 hod. trhov
konaných v MKS je od 9.00 hod. do 18.00 hod.
3/ Správca príležitostného trhu má stanovený prevádzkový čas od 7.00 hod. do 24.00 hod.
§5
Poplatok za prenájom predajných zariadení, predajnej plochy a výška nájomného
1/ Predajné zariadenia/stánky, stoly/ patriace obci a predajnú plochu na trhovom mieste
a tiež priestory v MKS prenajíma a poplatky s tým spojené vyberá správca resp. nim
určené osoby pred začiatkom predaja od jednotlivých predávajúcich resp. firiem.
2/ Poplatky spojené s prenájmom predajných zariadení a predajnej plochy na trhovom
mieste resp. v MKS tvoria prílohu č. 1 tohto VZN. Obecné zastupiteľstvo prehodnotí
výšku týchto poplatkov každoročne tak, aby ich výška bola známa k termínu schválenia
rozpočtu obce na nasledujúci rok.
3/Pokiaľ organizátorom príležitostného trhu nie je obec Slovenská Ľupča resp. trh sa
uskutoční v priestoroch alebo na mieste, ktorého vlastníkom nie je Obec Slovenská Ľupča
/musia byť splnené obe podmienky/, poplatky si určuje a vyberá organizátor podujatia.
Podmienkou však je, že takéto podujatie musí byť schválené obecným zastupiteľstvom.
4/Poplatok za prenájom predajnej plochy a predajného zariadenia sa nevyberá od
príspevkových organizácií obce Slovenská Ľupča ako ZŠ a MŠ Slovenská Ľupča,
záujmových krúžkov CVČ a ZUŠ, dobrovoľných občianskych združení a spoločenských
organizácií obce Slovenská Ľupča v prípade, že sortiment predávaných výrobkov
a poskytovaných služieb súvisí s ich činnosťou, zameraním alebo propagáciou.
5/ Správca príležitostných trhov o prenajatí predajného zariadenia, predajnej plochy
a o uhradení poplatku s tým spojeným vydá predávajúcemu účtovný doklad.
§6
Osoby oprávnené predávať a poskytovať služby na príležitostných trhoch
1/ Na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia obce Slovenská Ľupča predávať
výrobky a poskytovať služby:
a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov(1)
b/fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
a chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny

2/Predávať výrobky podľa odseku 1 pís. b/ môžu za rovnakých podmienok i občania
iných krajín.
3/ Povolenie fyzickým alebo právnickým osobám na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach na území Obce Slovenská Ľupča vydáva starosta obce na
základe žiadosti adresovanej na Obecný úrad v Slovenskej Ľupči.
§7
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
Predávajúci na príležitostných trhoch sú povinní:
a/ dodržiavať Trhový poriadok príležitostných trhov,
b/ predávať tovar resp. ponúkať služby len na predajnom mieste určenom správcom
c/ označiť predajné zariadenie - fyzická osoba menom a adresou bydliska, právnická
osoba obchodným menom a adresou sídla v zmysle Obchodného zákonníka
d/ zaplatiť poplatky v zmysle trhového poriadku pred začatím predaja
e/ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
f/ udržiavať predajné miesto počas predaja v čistote a poriadku a v takomto stave ho
opustiť po ukončení predaja. Predávajúci nesmie svojím počínaním ani iným spôsobom
počas predaja negatívne ovplyvňovať svoje okolie
g/ používať pokladnicu podľa platných predpisov
h/ umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly na dodržiavanie stanovených
podmienok predaja, na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné a náležité
platné doklady( povolenie na predaj, živnostenské oprávnenie, výpis z obchodného
registra, zdravotný preukaz a p.); doklad o nadobudnutí tovaru v prípade, ak kontrolné
orgány majú podozrenie, že ovocie, zelenina príp. iný tovar nepochádza z vlastnej drobnej
pestovateľskej či chovateľskej činnosti, v prípade predávania lesných plodín , húb
a liečivých bylín predložiť osvedčenie dokazujúce ich znalosť, podriadiť sa rozhodnutiu
kontrolných orgánov
i/ vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia
§8
Práva a povinnosti správcu príležitostných trhov
1/ Správca príležitostných trhov je povinný zabezpečiť zverejnenie a dodržiavanie
Trhového poriadku a ostatných podmienok obvyklých pri predaji výrobkov a poskytovaní
služieb.
2/Správca príležitostných trhov kontroluje u predávajúceho:
a/oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b/ doklad o nadobudnutí tovaru/doklad sa nevyžaduje pri predaji vlastných použitých
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve/
c/udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja a poskytovania služieb a po ich
skončení,
d/ doklad o zaplatení poplatku a skutočnosť, či predávajúci je na mieste, ktoré mu určil

Správca je ďalej povinný :
a/ zabezpečiť v priestoroch príležitostných trhov verejný poriadok, bezpečnosť
predávajúcich ako aj návštevníkov, ochranu ich zdravia a zabezpečiť protipožiarnu
ochranu
b/ trvale udržiavať v čistote a poriadku priestor, v ktorom sa príležitostné trhy realizujú
c/ zabezpečiť dostatok vhodných odpadových nádob, starať sa o ich pravidelné
vyprázdňovanie a dezinfekciu
d/na viditeľnom a prístupnom mieste umiestniť informáciu o tom, kde sa nachádza správa
príležitostných trhov, ich predajný a prevádzkový čas
e/ zabezpečiť pre predávajúcich a kupujúcich a kontrolné orgány hygienické a sociálne
zariadenia v primeranom počte a v primeranej vzdialenosti.
§9
Dozor a sankcie
1/ Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a/ všetky orgány štátnej správy, ktorým táto povinnosť vyplýva z príslušných predpisov
a zákonov
b/ Starosta obce alebo nim poverení zamestnanci obecného úradu alebo nim poverené
ďalšie osoby(poslanci OZ)
2/Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
príležitostných trhoch fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia obce
Slovenská Ľupča zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo
poskytuje služby na trhovom mieste, pričom môže uplatniť sankčné opatrenia v zmysle
platných všeobecne záväzných predpisov. Oprávnenie dozorných, inšpekčných a iných
orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným
nariadením dotknuté.
3/Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia je porušením § 46 zákona č. 372/1990
Zb.o priestupkoch, v znení neskorších predpisov, za ktoré môže obec uložiť podľa § 27b
zákonač. 369/1990 o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, pokutu od 1,- do
6.638,- Euro, pričom obec pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvania
a následky protiprávneho konania.

§ 10
Záverečné ustanovenia
1/ Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce zo zák.č. 178/1998
Z.z.
2/ na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Slovenská Ľupča sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.12.2019 a bolo schválené uznesením
č. ...................
3/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2016 – Trhový poriadok
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb – príležitostný trh.
4/ Toto VZN nadobúda účinnosť po schválení Obecným zastupiteľstvom a jeho
zverejnení na úradnej tabuli obce a web stránke obce od 1.1.2020

Mgr. Roland Lamper
starosta obce
V Slovenskej Ľupči dňa

Poznámky:
(1) §2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
- Zák.č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Vyvesené na úradnej tabuli:
Zvesené z úradnej tabuli:

Vyvesené na úradnej tabuli po schválení:
Zvesené z úradnej tabuli po schválení:

Príloha č.1

VZN č. ../2019 Trhový poriadok príležitostných trhov
Poplatok za prenájom predajného zariadenia, ktorého vlastníkom je Obec
Slovenská Ľupča
1 zariadenie/stánok
Poplatok za pripojenie elektrickej energie
(mimo stánkov s občerstvením)

30 €/deň
15 € / deň

Poplatok za prenájom trhového/predajného/miesta na príležitostných
trhoch okrem MKS
1 bm

20 €/ deň

Tradičné výrobky a služby

10 € / deň

Poplatok za prenájom trhového/predajného/miesta s občerstvením
Fixný poplatok
+ za každý ďalší začatý bm
+ pripojenie na elektrickú energiu
Poplatok za detské atrakcie
1 atrakcia (kolotoč, skákací nafukovací hrad ...)

100 € / deň
30 € / deň
20 € / prípojka
150 € / deň

Obec si vyhradzuje právo pri predvádzaní tradičného ľudového remesla
poskytnúť remeselníkovi individuálnu zľavu.

Cenník krátkodobých služieb a akcií v Miestnom kultúrnom stredisku
v Slovenskej Ľupči
Trhy a iné predajné a komerčné prenájmy – právnická osoba:
Spoločenská miestnosť mimo vykurovacieho obdobia
150 € / deň
Spoločenská miestnosť vo vykurovacom období
200 € / deň
Vestibul
50 € / deň
Slovenská izba
35 € / deň
Kinosála
250 € / 6 hod
- mimo vykurovacieho obdobia každá ďalšia začatá hodina
10 €
- vo vykurovacom období každá ďalšia začatá hodina
15 €
Prenájom pre organizácie so sídlom v Slovenskej Ľupči:
Spoločenská miestnosť (mimo akcií s výberom vstupného)

5 € / hodina

V prípade akcie organizovanej v spoločenskej sále MKS, kedy si
prenajímateľ prenajíma priestor podľa platného cenníku na deň (08:00 hod 24.00 hod), každá ďalšia začatá hodina po uplynutom čase prenájmu sa
uhrádza podľa schválenej hodinovej sadzby v časti: Súkromná prenájmy –
fyzická osoba
Akcie charakteru výchovno- vzdelávacieho, všeobecne prospešného alebo
osvety bezodplatne pri jednorazových akciách
Uvedené poplatky zahrňujú aj využívanie a prenájom WC bez poplatku
Súkromná prenájmy – fyzická osoba:
Spoločenská miestnosť mimo vykurovacieho obdobia
Spoločenská miestnosť vo vykurovacom období
Slovenská izba mimo vykurovacieho obdobia
Slovenská izba vo vykurovacom období

10 € / hodina
15 € / hodina
5 € / hodina
8 € / hodina

Kinosála
200 € / 6 hod
- mimo vykurovacieho obdobia každá ďalšia začatá hodina
10 €
- vo vykurovacom období každá ďalšia začatá hodina
15 €
Uvedené poplatky zahrňujú aj využívanie a prenájom WC bez poplatku
Akcia charakteru výchovno- vzdelávacieho, všeobecne prospešného alebo
osvety bezodplatne pri jednorazových akciách
Ostatné:
Využívanie kuchynky
30 € / deň
Používanie inventáru
20 € / deň
Obrusy
0,70 € / 1ks
Za každý poškodený inventár je prenajímateľ povinný uhradiť škodu podľa
platného cenníka inventáru, ktorý tvorí prílohu tohto VZN.

