VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 13/2011

O PODMIENKACH PREDAJA A POSKYTOVANIA
SLUŢIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH V OBCI ŠTRBA
_____________________________________

VZN schválilo OZ č. 13/2011 dňa 28. 3. 2011 uznesením č. 48/2011 s účinnosťou od
15. 4. 2011. Týmto sa ruší VZN č. 13/2007 o podmienkach predaja a poskytovania
služieb na území obce Štrba.

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe podľa § 6 a § 4 ods. 3, písm. i) zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákona č. 178/98 Z.z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytnutia služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov
s použitím ustanovení zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zák. NR SR č. 152/1995
Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Štrba č. 13/2011
O podmienkach predaja a poskytovania sluţieb na trhových miestach v obci Štrba
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa podrobnejšie upravujú podmienky
predaja a poskytovania služieb v obci Štrba v súlade s platnou právnou úpravou.

Článok 2
VZŤAH OBCE A PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV
1. Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a
fyzickými osobami pôsobiacimi v obci (§ 4 odst. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
2. V záujme naplnenia jednej zo zákonných samosprávnych funkcií - usmerňovanie
ekonomickej činnosti v obci, ako aj pre potreby štatistiky, obec vedie evidenciu už
existujúcich právnických a fyzických osôb, ktoré majú sídlo alebo stálu prevádzku na jej
území.
3. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá získa povolenie alebo oprávnenie na
podnikanie alebo začne vykonávať inú zárobkovú činnosť na území SR, je povinná
registrovať sa do 30 dní u miestne príslušného správcu dane , tj. na Obecnom úrade v Štrbe.
Daňovník je povinný oznámiť obci ako správcovi dane do 30 dní zriadenie prevádzkárne
a jej umiestnenie na území obce, ako aj prípadné zrušenie prevádzky /zák. č. 511/1992 Z.z.
o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov, § 31, ods. 1,3/.
4. 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.
5. Subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť v obci sú okrem základných
povinností podnikateľských subjektov, zakotvených v platných zákonných normách,
povinné:
udržiavať čistotu prevádzky a okolia zariadenia, dodržiavať VZN obce o nakladaní s
komunálnym odpadom na území obce
dodržiavať prevádzkovú dobu schválenú Obcou Štrba
dodržiavať hygienické predpisy a normy,
dodržiavať nepodávanie alkoholických nápojov mladistvým,
pri zásobovaní dbať, aby neboli poškodzované a znečisťované verejné priestranstvá,
zelené plochy a miestne komunikácie.
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Článok 3
ČAS PREDAJA A POSKYTOVANIA SLUŢIEB
1. Čas predaja a poskytovania služieb musí vychádzať z toho, aby v maximálnej
možnej miere boli uspokojené potreby obyvateľov, ale aj oprávnené požiadavky
podnikateľských subjektov.
2. Obec Štrba určuje čas predaja v obchodných prevádzkach a prevádzkach na
poskytovanie služieb na území obce takto:
- otváracia doba sa stanovuje v rozmedzí od 5.00 hod do 24.00 hod. V čase od 22.00 –
24.00 hod je povinnosť prevádzkovateľa dodržiavať pravidlá nočného kľudu.
- v prípade konania spoločenských akcií /svadby, diskotéky, rodinné oslavy a pod./ sa
otváracia doba zariadení stanovuje do 04.00 hod.
Podnikateľský subjekt nemôže svojvoľne - bez písomného súhlasu obce, čas predaja meniť.
Pri oprávnených sťažnostiach občanov na činnosť takýchto zariadení môže obec
prevádzkovú dobu v prevádzke upraviť.
3. Podnikateľský subjekt zaoberajúci sa obchodnou činnosťou a poskytovaním
služieb je povinný na vhodnom a trvalo viditeľnom mieste prevádzky vyvesiť prevádzkovú
a predajnú dobu.

Článok 4
TRHOVÉ MIESTO
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb vydáva obec.
2. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie trhovým miestom trhovisko, príležitostný
trh a ambulantný predaj.

Čl. 5
TRHOVÝ PORIADOK TRHOVISKA
TRHOVISKO

Je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovanie služieb.
1. Zriaďovateľom trhoviska je obec Štrba.
2. Trhoviskom v obci Štrba je:
v miestnej časti Štrba – priestor na Námestíčku medzi Požiarnou zbrojnicou
a Spoločenským domom (vlastníctvo obce – parc. KN-C č. 3)
v miestnej časti Štrbské Pleso – priestor pri krajnici miestnej komunikácii smerujúcej
do športového areálu, oproti bývalej hospodárskej budove (vedľa parkoviska)
Trhovisko Štrbské Pleso je zriadené na priestranstve, ktoré je vo vlastníctve spoločnosti
STERIN, s.r.o. Bratislava, pričom predajcovia majú uzavreté zmluvy o nájme s vlastníkom
pozemku.
Predajcovia majú vlastné predajné štýlové drevené stánky, odsúhlasené
správcom. Správca – obec Štrba zabezpečí označenie stánkov číslom od 1 – 19 podľa
priloženého zoznamu.
3. Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

a)
b)
c)
d)

Na trhovisku v obci Štrba je dovolené
predávať:
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
zelenina a ovocie, obilniny,
kvetiny,
vianočné stromčeky, výpestky ovocných drevín,
spotrebiteľský balený tovar, balené cukrovinky,
čaje, med,
huby a lesné plodiny,
knihy,
spotrebné výrobky, najmä (textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, hračky.
poskytovať služby:
brúsenie nožov, nožníc, nástrojov,
oprava dáždnikov,
oprava obuvi a kožených výrobkov,
výroba kľúčov.

Na trhovisku Štrbské Pleso je dovolené
predávať:
a) suveníry, drobné umelecké predmety, drobné remeselné výrobky, pamiatkové
predmety, grafika, olejomaľba, bižutéria, výrobky z dreva, kože,
b) pohľadnice, informačný materiál, knihy,
c) sušené kvety, výrobky z nich, sezónne úžitkové predmety k sviatkom a iným
príležitostiam
d) oštiepky, korbáčiky, parenica , syrové výrobky.
Na tovar uvedený pod písm. d) je predávajúcemu potrebná registrácia na miestne
príslušnej regionálne veterinárnej a potravinovej správe. Predávajúci predáva tieto
výrobky balené, chladiarensky skladované, dodržuje hygienu predaja.
4. Predávajúci na trhovisku je povinný:
a ) označiť svoje predajné miesto podľa osobitných predpisov, dodržiavať trhový
poriadok,
b) používať elektronickú registračnú pokladňu podľa osobitých predpisov,
c) vydať doklad o zakúpení tovaru,
d) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
e) udržiavať miesto na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v čistote a po ukončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upravené,
f) predávaný tovar zreteľne označiť cenovkami za jednotkové množstvo a akostnými
triedami (ceny tovarov a služieb sú určené dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim v
zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona 250/2007 Z.
z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.)
g) predávať len na prenajatej ploche alebo v prenajatom objekte určených správcom
trhoviska,
-
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h/ neskladovať predajné pulty a iný pomocný materiál na ploche za predajnými
stánkami (týka sa trhoviska Štrbské Pleso),
i/ s vyloženým tovarom nazasahovať do miestnej komunikácie. Predávajúci môže tovar
vykladať na stojany v rozmedzí 1m x 1m do výšky 1,5 m, max. do vzdialenosti 1,5 m od
krajnice miestnej komunikácie (týka sa trhoviska Štrbské Pleso).
5. Predajný a prevádzkový čas trhoviska
Štrbské Pleso
od 8.00 – 20.00 hod
Štrba
od 6.00 - 20.00 hod
6. Predajcom na trhovisku v Štrbe je umožnené používať toalety v Spoločenskom dome
v Štrbe, na trhovisku na Štrbskom Plese v priestoroch toaliet Kúpeľov Štrbské Pleso (za
bývalou hospodárskou budovou),
Po uvedení do prevádzky trhoviska v Štrbe, sa ruší v samotnej obci ambulantný predaj
(čl. 6, písm. b) tohto VZNpre Štrbu), okrem pojazdných predajní. Príleţitostný predaj
v kultúrnom dome ostáva v platnosti pre predajné akcie väčšieho rozsahu.

Čl. 6
AMBULANTNÝ PREDAJ
a) 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, alebo na priestranstve (aj nebytovom priestore),
ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho
vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj. V tomto prípade stanovisko k prevádzke
vydáva obec na základe individuálneho posúdenia.
b) Ambulantný predaj v obci je povolený na vymedzenom priestranstve v obci Štrba
(priestranstvo za bývalou sobášnou miestnosťou – Ul. SNP) a miestnej časti Tatranská Štrba
(odstavná plocha pred pracoviskom obecného úradu – pred hornou bránou k budove). Na
Štrbskom Plese na základe individuálneho posúdenia obce za predpokladu súhlasného
stanoviska vlastníka pozemku, resp. objektu.
c) Pri výkone ambulantného predaja sa podnikateľ musí preukázať platným
živnostenským oprávnením alebo potvrdením príslušnej obce pri predaji prebytkov
dosiahnutých vlastnou pestovateľskou činnosťou a predaji ľudových umeleckých
predmetov, resp. nájomnou zmluvou s vlastníkom priestranstva .
d) V obci sa ambulantne môžu predávať:
- knihy, denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel
alebo iných diel,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výroby,
- balená a nebalená zmrzlina (odvol. na zák. 152/95 Z.z. o potravinách),
- zelenina a ovocie, obilniny,
- kvetiny, vianočné stromčeky, výpestky ovocných drevín,
- spotrebiteľský balený tovar, balené cukrovinky,
- čaje, med, gaštany, kukurica, cukrová vata, syrové výrobky, trdelníky, pukance,
- huby a lesné plodiny,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
e) V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa
osobitného predpisu (§ 36 zák. 455/91 Zb. v znení neskorších predpisov, zák. č. 152/95 Z.z. o
potravinách), pričom predajca potravín označí potraviny v štátnom jazyku a dodržuje
hygienu predaja.
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Predajca potravín z pojazdnej predajne sa preukáže rozhodnutím príslušného RÚVZ
o schválení vozidla na túto činnosť, vydaného na území SR. Zároveň je povinný
zaregistrovať sa v zmysle § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 152/95 Z.z. na miestne príslušnej
regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
Obec povoľuje predaj čerstvého a mrazeného bravčového, kuracieho, hovädzieho
mäsa, údených mias z pojazdnej predajne mäsa v obci Štrba a v miestnej časti Tatranská
Štrba. Predajca predloží súhlas príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
Predajné miesto pre pojazdné predajne sa v obci Štrba stanovuje na priestranstve za
bývalou sobášnou miestnosťou – Ul. SNP a v Tatranskej Štrbe na priestranstve pred
pracoviskom Obecného úradu na sídlisku.
f) Predaj chovnej hydiny a zvierat v pojazdných predajniach v obci je povolený len za
podmienok uvedených v zákone v pri dodržaní hygienických zásad /povinnosť preukázať
sa veterinárnym osvedčením nie starším ako 3 dni/.
g) Ambulantný predaj pri cestách a mimo obcou určených predaj. miest sa zakazuje.
h) Predávajúci ambulantným spôsobom je povinný dodržiavať hygienu predaja,
udržiavať predajné miesto a jeho okolie v čistote a po skončení predaja ho uviesť do
pôvodného stavu.

Čl. 7
TRHOVÝ PORIADOK PRÍLEŢITOSTNÉHO TRHU
1. Obec Štrba súhlasí s organizovaním príležitostných trhov – väčších predajných
akcií - formou dočasného predaja pri použití prenosných predajných zariadení (stoly, pulty,
stojany a pod.). Usporiadanie predajnej akcie podlieha súhlasnému stanovisku obce.
2. Miesto konania: klubovňa Kultúrneho domu v Štrbe, zasadačka Spoločenského
domu v Štrbe, prípadne iný objekt alebo priestranstvo určené obcou.
Druh tovaru: textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektronické
výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika,
drogériový tovar, športové potreby a hračky.
Druh trhov : sezónne, príležitostné
Rozsah príležitostných trhov : 1 - 2 dni
Predajný čas: od 9.00 – 18.00 hod
3. Miesto konania: športový štadión Športového klubu v Štrbe, priestranstvo pri
Obecnom úrade v Štrbe (súčasť Námestíčka), priestranstvo na sídlisku pri viacúčelovom
ihrisku v Tatranskej Štrbe.
Druh tovaru: textilné výrobky, drobný tovar, drogériový tovar, športové potreby,
hračky, balóny, knihy, drobné umelecké predmety a drobné remeselné výroby, jedlá a
nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, pukance, kukurica , balená a nebalená
zmrzlina (odvol. na zák. 152/95 Z.z. o potravinách), kvetiny, balené cukrovinky, čaje, med.
Druh trhov: pri príležitosti konania Dňa obce, Štrbských folklórnych slávností,
vianočnej slávnosti
Rozsah príležitostných trhov: 1 deň
Predajný čas: od 13.00 – 24.00 hod
4. Povinnosti predávajúcich na príležitostných trhoch
Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a ) označiť svoje predajné miesto podľa osobit. predpisov, dodržiavať trhový poriadok,
b) používať elektronickú registračnú pokladňu podľa osobitých predpisov,
c) vydať doklad o zakúpení tovaru,
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d) udržiavať miesto na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v čistote a po ukončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upravené,
e) predávaný tovar zreteľne označiť cenovkami za jednotkové množstvo a akostnými
triedami (ceny tovarov a služieb sú určené dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim v
zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.) ,
f) predávať len na prenajatej ploche alebo v prenajatom objekte určených obcou.

Čl. 8
PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCU
1. Správu trhoviska, príležitostného trhu vo vlastníctve obce a trhových miest
s ambulantným predajom vykonáva obec.
2. Správca trhového miesta je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a
ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, riadi a organizuje
predávajúcich na trhových miestach.
Správca trhového miesta kontroluje:
- oprávnenie na podnikanie, oprávnenie na predaj, dodržiavanie trhového
poriadku, používanie elektronickej registračnej pokladne podľa osobitých predpisov,
udržiavanie poriadku a čistoty, predávanie len na prenajatej ploche alebo objekte, určených
správcom trhového miesta.
3. Predávajúci je povinný umožniť kontrolným orgánom (vymedzených v čl. 12 tohto
VZN) vykonanie kontroly dodržiavania určených podmienok predaja tovaru a podriadiť sa
rozhodnutiam kontrolných orgánov.
Na požiadanie kontrolných orgánov je predávajúci povinný ďalej predložiť:
preukaz totožnosti, živnostenský list alebo doklad oprávňujúci na predaj tovaru,
doklad o zaplatení príslušného poplatku za predajné miesto,
doklad o nadobudnutí a pôvode tovaru,
pri predaji húb doklad o ich znalosti, pri predaji lesných plodín doklad o ich
nadobudnutí podľa osob. predpisu (zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
nesk. predpisov),
zdravotný preukaz, ak si to vyžaduje povaha predávaného tovaru,
rozhodnutie RÚVZ o schválení vozidla pojazdnej predajne pri potravinárskych
výrobkoch.
V prípade zistenia nedostatkov zo strany kontrolných orgánov bez ich okamžitého
odstránenia, nie je dovolené ďalej predávať a predávajúci je povinný opustiť trhové miesto.

Čl. 9
OBMEDZENIA PREDAJA
1. Na trhových miestach sa zakazuje:
- predaj alkoholických nápojov (vrátane piva), liehu, tabaku a tabakových výrobkov, zbraní,
streliva, výbušnín, omamných látok, liekov, jedov, pyrotechnických výrobkov, tlač a iné veci,
ktoré ohrozujú mravnosť, automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, chránené
druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy.
Zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované
zväzmi a združeniami chovateľov.
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2. Obmedzenia predaja spotrebných výrobkov (textil, odev, obuv, elektronické
výrobky, športové potreby a pod.) sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s
podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
3. Ambulantný predaj alkoholických a tabakových výrobkov je povolený len na
kultúrno-spoločenských akciách organizovaných v obci s jej súhlasom.

Čl. 10
POPLATKY
1. Predávajúci na trhových miestach je povinný zaplatiť:
a) pri ambulantnom predaji daň 0,83 € za osobitné užívanie verejného priestranstva,
na ktorom je umiestnené predajné zariadenie slúžiace na poskytovanie služieb, za každý aj
začatý m2 a každý aj začatý deň podľa nariadenia č. 18/2007 o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva (platí pre Štrbu a Tatranskú Štrbu).
b) pri príležitostných trhoch podľa č. 7, bod 2 tohto VZN - poplatok vo výške 33,19 €
podľa Sadzobníka cien - príloha VZN Obce Štrba č. 12 O úhradách za poskytované služby
Pri príležitostných trhoch podľa čl. 7, bod 3 tohto VZN obec poplatok nestanovuje.
c) na trhovisku – poplatok za jeden predajný stánok 10 € na deň v obci Štrba. Na
Štrbskom Plese obec nestanovuje správny poplatok s odvolaním sa na čl. 5, bod 2 tohto VZN.
2. Poplatky predávajúci uhradí v hotovosti do pokladne obce Štrba alebo vysunutom
pracovisku OcÚ v Tatranskej Štrbe, príp. prevodom na účet obce.

Článok 11
SANKCIE A POKUTY
1. Obec Štrba môže za porušenie tohto nariadenia obce uložiť fyzickej a právnickej
osobe v zmysle §12 zák. 178/98 Zb. v znení neskorších predpisov pokutu vo výške od 166 €
do 16 597 € .
2. Obec môže v súvislosti s porušovaním ustanovení tohto VZN a ostatných
súvisiacich právnych predpisov, navrhnúť v súlade s § 58 zák. č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení zmien a doplnkov odňatie živnostenského oprávnenia,
príp. pozastavenie výkonu živnostenskej činnosti príslušného úradu.

Článok 12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN na území obce vykonávajú Slovenská
obchodná inšpekcia, hlavný kontrolór obce a poverení zamestnanci obce.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Štrbe 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
3. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 13/2007 o podmienkach
predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Štrba.
4. VZN č. 13/2011 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Štrbe dňa 28. 3. 201, bolo
vyvesené na úradnej tabuli od 29. 3. do 12. 4. 2011 a nadobúda účinnosť dňom 15. 4. 2011.

Michal S ý k o r a
starosta obce
-
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