Všeobecne záväzné nariadenie
obce Rabčice
č. 1/2010
o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci Rabčice
Obecné zastupiteľstvo obce Rabčice v zmysle § 4 ods. 3 písm. g/ v spojení s § 6 zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 3 ods. 3
zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových
miestach. vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok I.
Úvodné ustanovenia.
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „nariadenie“/ upravuje podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Rabčice
/ďalej len „trhové miesto“/ podľa zákona č. 178/1998 o predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach /ďalej len „zákon“/ a to :
a/ podmienky a druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
b/ druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov
c/ trhové dni, predajný a prevádzkový čas
d/ technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom
e/ určenie potravinárskych výrobkov, ktoré sa môžu predávať na trhových miestach
f/ kvalita predávaného tovaru a jeho kontrola
g/ povinnosti predávajúceho
h/ kontrola dodržiavania tohto nariadenia a sankcie
2. Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby
a občanov, ktorí realizujú tento predaj na území obce Rabčice
3. Pre účely tohto nariadenia sa za predaj trhovým spôsobom považuje každý predaj,
ktorý sa vykonáva mimo stálych prevádzkárni, t.j. predaj na trhoviskách, tržniciach,
príležitostných trhoch a ambulantný predaj.
Článok II.
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a/ ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, na prenosných
predajných zariadeniach, v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve.
b/ stánok s dočasným stanovišťom – taký stánok, ktorý nemá pevné spojenie so zemou, nie
je napojený pevnými prívodmi na inžinierske siete a je ľahko premiestniteľný.
c/ trhoviskom a trhovým miestom – nekryté, alebo čiastočne kryté priestranstvo, vyhradené
pre sústredený pravidelný celoročný alebo sezónny predaj. Pre trhovisko a trhové miesto
je charakteristické sústredenie väčšieho počtu predávajúcich prevažne s ponukou poľnohospodárskeho a potravinárskeho tovaru. Sortiment ostatného tovaru má len doplnkový
význam.

stánok s trvalým stanovišťom – uzatvárateľný stánok, ktorý je napojený na siete a bez
aspoň čiastočného rozobratia nie je premiestniteľný a pritom nie je stálou prevádzkárňou.
e/ prenosným predajným zariadením – rozoberateľný a prenosný predajný stôl, predajný
vozík, alebo ľahko rozoberateľný polootvorený predajný stánok.
f/ výrobkom /tovarom/ - akákoľvek vec, ktorá bola vyrobená, alebo inak získaná bez
ohľadu na stupeň spracovania a je určená na ponuku spotrebiteľovi.

d/

Článok III.
Určenie trhových miest
1. Trhovým miestom v obci Rabčice sú:
- parkovisko pri OcÚ , parcelné číslo pozemku je EKN 1332/3
- končiny odstavná plocha pri moste a autobus. zastávke parc. č. EKN 3060/1
príp. parc. EKN 2551/1 miestna komunikácia smerom do končín pri Bare
Končiny
- vyšný koniec odstavná plocha pri budove rekreačného zariadenia obce, parc.
číslo CKN 10140/3
- nižný koniec - pri moste parc. číslo pozemku EKN 5638/5
2. Trhovým miestom pre príležitostné trhy, ktoré sa každoročne konajú na území obce
Rabčice počas odpustovej slávnosti /1.november./ sú: dolné parkovisko pri kostole a časť miestnej /bočnej/ komunikácie smer „Sroky“ od čísla domu 160 po č. 162
3. Trhovým miestom pre ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným
stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej
predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve.
4. Trhovým miestom je aj priestranstvo, alebo nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkárňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba , ktorá je jeho vlastníkom,
ho prenájme na ambulantný predaj.
Čl. IV
Podmienky predaja
1. Predávať trhovým spôsobom sú oprávnení:
a / právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona
o živnostenskom podnikaní, alebo iných platných osobitných predpisov.
b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti s potvrdením príslušného miestneho obecného úradu
k predaju svojich prebytkov s tým, že obecný úrad v Rabčiciach bude viesť
osobitnú evidenciu o týchto osobách.
c/ výrobcovia a autori ľudových a drobných umeleckých predmetov v súlade
s príslušným platným Autorským zákonom
d/ občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou.

2. Nesmú predávať :
a/ osoby, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v ods. l tohto článku
b/ osoby mladšie ako 18 rokov
c/ zahraničné osoby bez oprávnenia podľa § 21 Obchodného zákonníka, alebo zákona
o živnostenskom podnikaní a podľa zákona č. 73/95 Z.z. o pobyte cudzincov v SR.
Článok V.
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhovom mieste
1. Na trhových miestach sa môže predávať nasledujúci tovar :
a / ovocie a zelenina
b/ poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na výživu ľudí /kvety, semená,
ozdobné kry a pod./
c/ sezónne, úžitkové a ozdobné predmety /najmä k vianočným a veľkonočným
sviatkom, pamiatke zosnulých a i./
d/ knihy a denná periodická tlač, ktorá neohrozuje mravnosť
e/ drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety
f/ spotrebné výrobky, najmä textilne, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar,
papierenské výrobky, drogéria, športové potreby a hračky
2. Na trhových miestach je možné poskytovať nasledovné služby občanom:
a/ oprava dáždnikov
b/ brúsenie nožov a nožníc
c/ oprava a čistenie obuvi
d/ kľúčové služby
e/ čistenie peria
3. Na trhovým miestach je zakázané predávať:
a/ surové mlieko a mliečne výrobky z tepelne neupraveného mlieka
b/ vajcia vodnej hydiny
c/ mäso jatočných a drobných zvierat
d/ všetky potraviny živočíšneho pôvodu pochádzajúce od osôb bez osvedčenia o
spôsobilosti
e/ tabak a tabakové výrobky
f/ zbrane a strelivo
g/ lieh, lieky, jedy, omamné a psychotropné látky a iné látky, ktorých predaj je
podľa osobitného predpisu
h/ liehoviny, destiláty a všetky druhy balených alkoholických nápojov
ch/ chránené živočíchy a nebezpečné živočíchy
i/ živé zvieratá, okrem živej hydiny, pri predaji ktorej sa predajca preukáže
súhlasným stanoviskom na predaj hydiny od príslušnej RVPS podľa jej pôvodu.
j/ a ďalší tovar neoverenej kvality a neznámeho alebo nepreukázateľného pôvodu

Čl. VI.
Povolenie na predaj a na zriadenie trhového miesta
1. Každý predávajúci je povinný požiadať vopred o povolenie na predaj obecný úrad
v Rabčiciach /ďalej len OcÚ/ s uvedením presnej kontaktnej adresy, najneskôr
však pred začatím predaja. Pri opakovanom predaji predávajúci dohodne s OcÚ
Rabčice vhodný spôsob oznamovania alebo povoľovania.
2. Predávať sa môže iba na zriadených a povolených trhových miestach. Povolenie
na zriadenie stáleho trhového miesta vydáva OcÚ v Rabčiciach v súlade
s ustanoveniami zákona o podmienkach predaja a poskytovania služieb na
trhových miestach č. 178/1998 Z.z. a tohto nariadenia. Zriadenie a povolenie
trhového miesta / nie však poplatok/ sa nevyžaduje pri ambulantnom predaji
z prenosných predajných zariadení predajní.
3. Pred začatím predaja sa musí predávajúci dohodnúť s vlastníkom trhového miesta
o podmienkach užívania miesta. Ak sa jedná o trhové miesto na verejnom
priestranstve, súhlas dáva a poplatok vyberá OcÚ v Rabčiciach podľa osobitného
nariadenia.
Čl. VII.
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov
Na území obce Rabčice sa usporadúva len trh pri príležitosti odpustovej slávnosti
každoročne 1. novembra.
Čl. VIII.
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Trhovými dňami sa určujú dni pondelok až piatok s výnimkou dní pracovného
pokoja, ak nie je v tomto alebo inom nariadení obce ustanovené inak. Uvedené
ustanovenie sa netýka príležitostných trhov, u ktorých deň konania určuje starosta
obce
2. Prevádzkový a predajný čas na trhovom mieste: od 8.oo hod do 15.3o hod.
Čl. IX
Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom
Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom sa určia
osobitne pre dané trhové miesto
Čl. X
Kvalita predávaného tovaru a jej kontrola
1. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú
akosť, pokiaľ je záväzne stanovená alebo v akosti predávajúcim uvádzanej. Zelenina,
zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí.
2. Elektrovýrobky a iné výrobky, ktoré podliehajú schváleniu, musia mať atest
príslušného orgánu SKTC.

3. U potravín nesmie byť ponúkaný tovar po záručnej lehote, alebo dobe použiteľnosti
4. Predávajúci zodpovedá za vady predaného tovaru podľa Občianskeho zákonníka, je
povinný poskytnúť záruku na tovar a vystaviť záručný list na tovar /v určených príp./
5. Predávajúci je povinný na požiadanie dozorného orgánu poskytnúť vzorku
predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti Kontrolný orgán
vydá predávajúcemu o tom potvrdenie.

Čl. XI.
Povinnosti predávajúceho
Predávajúci je povinný :
a/ predávať na mieste určenom, alebo dohodnutom
b / tovar viditeľne označiť cenovkami alebo mať vývesný cenník tovarov a ceny
správne účtovať.
c/ uvádzať o tovare len pravdivé údaje a riadne informovať spotrebiteľa o
vlastnostiach predávaného tovaru a jeho využitia.
d/ predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť
kupujúcemu overenie týchto údajov
e/ vylúčiť z predaja požívatiny zdravotne závadné, alebo inak znehodnotené
f/ dodržiavať zákon o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach,
predpisy o ochrane spotrebiteľa, podnikaní a hygienické predpisy.
Predávajúci je osobitne povinný:
a/ viditeľne označiť predajný stôl alebo miesto menom a adresou osoby zodpovedajúcej za predaj
b/ umožniť dozorným orgánom vykonanie kontroly podmienok predaja a podriadiť
sa rozhodnutiu dozorného orgánu.
c/ mať so sebou potrebné doklady a na požiadanie dozorného orgánu predložiť:
- preukaz totožnosti /OP/
- živnostenský list alebo doklad oprávňujúci podnikať
- povolenie na užívanie predajnej plochy a doklady o zaplatení súvisiacich
poplatkov
- doklady o nadobudnutí tovaru
- ďalšie doklady /zdravotný preukaz, príp. potrebné osvedčenia a ďalšie/
- užívané trhové miesto po skončení predaja uviesť do pôvodného stavu
Čl. XII.
Ostatné ustanovenia
1. Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú aj na predaj v pojazdnej predajni.
2. Predaj z ložných plôch áut je povolený iba vo výnimočných prípadoch / napr. zemiaky
obilie, kapusta alebo iné produkty vo väčších množstvách na predzásobenie a pod.

Čl. XIII
Kontrola dodržiavania tohto nariadenia a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce
Rabčice, hlavný kontrolór, poslanci OZ a členovia príslušných komisii Obecného
zastupiteľstva v Rabčiciach. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia
osobitných právnych predpisov o úlohách obce pri výkone kontroly a dozoru v rámci
ochrany spotrebiteľa.
2. Porušenie tohto nariadenia sa kvalifikuje ako priestupok a v zmysle ustanovení zákona
č. 372/1990 Z.z. o priestupkovom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov.
3. Porušenie tohto nariadenia možno postihovať aj v zmysle ustanovení zákona č. 369/90
Z.z. o obecnom zriadení do výšky 17,- € u fyzickej osoby a do výšky 3320,-€
u právnickej osoby.

Čl. XIV
Záverečné ustanovenia
.Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 178/1998 Z.z.o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení
neskorších predpisov a ďalších súvisiacich osobitných právnych predpisov
2, Týmto nariadením sa ruší VZN obce Rabčice o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach z r. 1998.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
4. Toto VZN bolo prejednávané na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
30.7.2010 pod č. 1/2010 a nadobúda účinnosť 15. dňom po vyvesení schváleného
Všeobecne záväzného nariadenia
1

V Rabčiciach 30.7.2010

S l o v í k Jozef
starosta obce

Toto VZN bolo vyvesené na tabuli OcÚ v Rabčiciach dňa 3.augusta 201.
VZN bolo zvesená dňa 18. augusta 2010
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/ďalej len „trhové miesto“/ podľa zákona č. 178/1998 o predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach /ďalej len „zákon“/ a to :
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h/ kontrola dodržiavania tohto nariadenia a sankcie
2. Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby
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3. Pre účely tohto nariadenia sa za predaj trhovým spôsobom považuje každý predaj,
ktorý sa vykonáva mimo stálych prevádzkárni, t.j. predaj na trhoviskách, tržniciach,
príležitostných trhoch a ambulantný predaj.
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Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a/ ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, na prenosných
predajných zariadeniach, v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve.
b/ stánok s dočasným stanovišťom – taký stánok, ktorý nemá pevné spojenie so zemou, nie
je napojený pevnými prívodmi na inžinierske siete a je ľahko premiestniteľný.
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stánok s trvalým stanovišťom – uzatvárateľný stánok, ktorý je napojený na siete a bez
aspoň čiastočného rozobratia nie je premiestniteľný a pritom nie je stálou prevádzkárňou.
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ohľadu na stupeň spracovania a je určená na ponuku spotrebiteľovi.
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Určenie trhových miest
1. Trhovým miestom v obci Rabčice sú:
- parkovisko pri OcÚ , parcelné číslo pozemku je EKN 1332/3
- končiny odstavná plocha pri moste a autobus. zastávke parc. č. EKN 3060/1
príp. parc. EKN 2551/1 miestna komunikácia smerom do končín pri Bare
Končiny
- vyšný koniec odstavná plocha pri budove rekreačného zariadenia obce, parc.
číslo CKN 10140/3
- nižný koniec - pri moste parc. číslo pozemku EKN 5638/5
2. Trhovým miestom pre príležitostné trhy, ktoré sa každoročne konajú na území obce
Rabčice počas odpustovej slávnosti /1.november./ sú: dolné parkovisko pri kostole a časť miestnej /bočnej/ komunikácie smer „Sroky“ od čísla domu 160 po č. 162
3. Trhovým miestom pre ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným
stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej
predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve.
4. Trhovým miestom je aj priestranstvo, alebo nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkárňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba , ktorá je jeho vlastníkom,
ho prenájme na ambulantný predaj.
Čl. IV
Podmienky predaja
1. Predávať trhovým spôsobom sú oprávnení:
a / právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona
o živnostenskom podnikaní, alebo iných platných osobitných predpisov.
b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti s potvrdením príslušného miestneho obecného úradu
k predaju svojich prebytkov s tým, že obecný úrad v Rabčiciach bude viesť
osobitnú evidenciu o týchto osobách.
c/ výrobcovia a autori ľudových a drobných umeleckých predmetov v súlade
s príslušným platným Autorským zákonom
d/ občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou.

2. Nesmú predávať :
a/ osoby, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v ods. l tohto článku
b/ osoby mladšie ako 18 rokov
c/ zahraničné osoby bez oprávnenia podľa § 21 Obchodného zákonníka, alebo zákona
o živnostenskom podnikaní a podľa zákona č. 73/95 Z.z. o pobyte cudzincov v SR.
Článok V.
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhovom mieste
1. Na trhových miestach sa môže predávať nasledujúci tovar :
a / ovocie a zelenina
b/ poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na výživu ľudí /kvety, semená,
ozdobné kry a pod./
c/ sezónne, úžitkové a ozdobné predmety /najmä k vianočným a veľkonočným
sviatkom, pamiatke zosnulých a i./
d/ knihy a denná periodická tlač, ktorá neohrozuje mravnosť
e/ drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety
f/ spotrebné výrobky, najmä textilne, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar,
papierenské výrobky, drogéria, športové potreby a hračky
2. Na trhových miestach je možné poskytovať nasledovné služby občanom:
a/ oprava dáždnikov
b/ brúsenie nožov a nožníc
c/ oprava a čistenie obuvi
d/ kľúčové služby
e/ čistenie peria
3. Na trhovým miestach je zakázané predávať:
a/ surové mlieko a mliečne výrobky z tepelne neupraveného mlieka
b/ vajcia vodnej hydiny
c/ mäso jatočných a drobných zvierat
d/ všetky potraviny živočíšneho pôvodu pochádzajúce od osôb bez osvedčenia o
spôsobilosti
e/ tabak a tabakové výrobky
f/ zbrane a strelivo
g/ lieh, lieky, jedy, omamné a psychotropné látky a iné látky, ktorých predaj je
podľa osobitného predpisu
h/ liehoviny, destiláty a všetky druhy balených alkoholických nápojov
ch/ chránené živočíchy a nebezpečné živočíchy
i/ živé zvieratá, okrem živej hydiny, pri predaji ktorej sa predajca preukáže
súhlasným stanoviskom na predaj hydiny od príslušnej RVPS podľa jej pôvodu.
j/ a ďalší tovar neoverenej kvality a neznámeho alebo nepreukázateľného pôvodu

Čl. VI.
Povolenie na predaj a na zriadenie trhového miesta
1. Každý predávajúci je povinný požiadať vopred o povolenie na predaj obecný úrad
v Rabčiciach /ďalej len OcÚ/ s uvedením presnej kontaktnej adresy, najneskôr
však pred začatím predaja. Pri opakovanom predaji predávajúci dohodne s OcÚ
Rabčice vhodný spôsob oznamovania alebo povoľovania.
2. Predávať sa môže iba na zriadených a povolených trhových miestach. Povolenie
na zriadenie stáleho trhového miesta vydáva OcÚ v Rabčiciach v súlade
s ustanoveniami zákona o podmienkach predaja a poskytovania služieb na
trhových miestach č. 178/1998 Z.z. a tohto nariadenia. Zriadenie a povolenie
trhového miesta / nie však poplatok/ sa nevyžaduje pri ambulantnom predaji
z prenosných predajných zariadení predajní.
3. Pred začatím predaja sa musí predávajúci dohodnúť s vlastníkom trhového miesta
o podmienkach užívania miesta. Ak sa jedná o trhové miesto na verejnom
priestranstve, súhlas dáva a poplatok vyberá OcÚ v Rabčiciach podľa osobitného
nariadenia.
Čl. VII.
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov
Na území obce Rabčice sa usporadúva len trh pri príležitosti odpustovej slávnosti
každoročne 1. novembra.
Čl. VIII.
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Trhovými dňami sa určujú dni pondelok až piatok s výnimkou dní pracovného
pokoja, ak nie je v tomto alebo inom nariadení obce ustanovené inak. Uvedené
ustanovenie sa netýka príležitostných trhov, u ktorých deň konania určuje starosta
obce
2. Prevádzkový a predajný čas na trhovom mieste: od 8.oo hod do 15.3o hod.
Čl. IX
Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom
Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom sa určia
osobitne pre dané trhové miesto
Čl. X
Kvalita predávaného tovaru a jej kontrola
1. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú
akosť, pokiaľ je záväzne stanovená alebo v akosti predávajúcim uvádzanej. Zelenina,
zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí.
2. Elektrovýrobky a iné výrobky, ktoré podliehajú schváleniu, musia mať atest
príslušného orgánu SKTC.

3. U potravín nesmie byť ponúkaný tovar po záručnej lehote, alebo dobe použiteľnosti
4. Predávajúci zodpovedá za vady predaného tovaru podľa Občianskeho zákonníka, je
povinný poskytnúť záruku na tovar a vystaviť záručný list na tovar /v určených príp./
5. Predávajúci je povinný na požiadanie dozorného orgánu poskytnúť vzorku
predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti Kontrolný orgán
vydá predávajúcemu o tom potvrdenie.

Čl. XI.
Povinnosti predávajúceho
Predávajúci je povinný :
a/ predávať na mieste určenom, alebo dohodnutom
b / tovar viditeľne označiť cenovkami alebo mať vývesný cenník tovarov a ceny
správne účtovať.
c/ uvádzať o tovare len pravdivé údaje a riadne informovať spotrebiteľa o
vlastnostiach predávaného tovaru a jeho využitia.
d/ predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť
kupujúcemu overenie týchto údajov
e/ vylúčiť z predaja požívatiny zdravotne závadné, alebo inak znehodnotené
f/ dodržiavať zákon o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach,
predpisy o ochrane spotrebiteľa, podnikaní a hygienické predpisy.
Predávajúci je osobitne povinný:
a/ viditeľne označiť predajný stôl alebo miesto menom a adresou osoby zodpovedajúcej za predaj
b/ umožniť dozorným orgánom vykonanie kontroly podmienok predaja a podriadiť
sa rozhodnutiu dozorného orgánu.
c/ mať so sebou potrebné doklady a na požiadanie dozorného orgánu predložiť:
- preukaz totožnosti /OP/
- živnostenský list alebo doklad oprávňujúci podnikať
- povolenie na užívanie predajnej plochy a doklady o zaplatení súvisiacich
poplatkov
- doklady o nadobudnutí tovaru
- ďalšie doklady /zdravotný preukaz, príp. potrebné osvedčenia a ďalšie/
- užívané trhové miesto po skončení predaja uviesť do pôvodného stavu
Čl. XII.
Ostatné ustanovenia
1. Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú aj na predaj v pojazdnej predajni.
2. Predaj z ložných plôch áut je povolený iba vo výnimočných prípadoch / napr. zemiaky
obilie, kapusta alebo iné produkty vo väčších množstvách na predzásobenie a pod.

Čl. XIII
Kontrola dodržiavania tohto nariadenia a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce
Rabčice, hlavný kontrolór, poslanci OZ a členovia príslušných komisii Obecného
zastupiteľstva v Rabčiciach. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia
osobitných právnych predpisov o úlohách obce pri výkone kontroly a dozoru v rámci
ochrany spotrebiteľa.
2. Porušenie tohto nariadenia sa kvalifikuje ako priestupok a v zmysle ustanovení zákona
č. 372/1990 Z.z. o priestupkovom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov.
3. Porušenie tohto nariadenia možno postihovať aj v zmysle ustanovení zákona č. 369/90
Z.z. o obecnom zriadení do výšky 17,- € u fyzickej osoby a do výšky 3320,-€
u právnickej osoby.

Čl. XIV
Záverečné ustanovenia
.Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 178/1998 Z.z.o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení
neskorších predpisov a ďalších súvisiacich osobitných právnych predpisov
2, Týmto nariadením sa ruší VZN obce Rabčice o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach z r. 1998.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
4. Toto VZN bolo prejednávané na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
30.7.2010 pod č. 1/2010 a nadobúda účinnosť 15. dňom po vyvesení schváleného
Všeobecne záväzného nariadenia
1

V Rabčiciach 30.7.2010

S l o v í k Jozef
starosta obce

Toto VZN bolo vyvesené na tabuli OcÚ v Rabčiciach dňa 3.augusta 201.
VZN bolo zvesená dňa 18. augusta 2010

