Obecné zastupiteľstvo v Hrušovanoch v zmysle § 6 ods. 1 zák. SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 178/1998 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1997 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2011
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb
na trhových miestach
Čl. 1
Predmet VZN
1.Toto VZN obce upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaných
služieb na trhových miestach a oprávnenia dozoru pri kontrole dodržiavania tohto
nariadenia.
Čl. 2
Základné pojmy
1.Na účely tohto VZN sa rozumie trhovým miestom trhovisko, tržnica, príležitostný trh a
ambulantný predaj.
a) Trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
b) Tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb v prevádzkarniach a na prenosných predajných zariadeniach.
c) Príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy.
d) Ambulantným predajom v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni. Za stánok sa dočasným
stanovišťom a za predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého
zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.
2.Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam (zák. č.634/1992 Zb.
o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 152/1995 Z.z. o potravinách, potravinový kódex)
3.Správcom trhoviska je obec.
Čl. 3
Priestranstvo trhoviska a príležitostných trhov
Pre účely trhoviska sa určuje pozemok pred obecným úradom a priestory kultúrneho domu.

Čl. 4
Oprávnenie na predaj
Na trhových miestach môžu predávať a poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky vlastnej pestovateľskej, alebo
chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
Čl. 5
Trhové dni, predajná doba
Trhovisko je v prevádzke od pondelku do piatku a to:
Od 08,00 hod. do 16,00 hod.
Predajnú dobu príležitostných trhov stanoví starosta obce pred konaním trhov.
Čl. 6
Sortiment a obmedzenie predaja výrobkov a poskytovania služieb
Na trhovisku a na príležitostných trhoch možno predávať:
a) ľudovo umelecké predmety
b) poľnohospodárske výrobky (kvety, priesady, ozdobné kry, semená)
c) ovocie, zelenina, vyhovujúce hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov
d) vajcia, iba označené, na produkciu ktorých je vydané veterinárne osvedčenie
e) med, musí byť zdravotne neškodný, plnený do hygienicky vyhovujúcich označených
obalov, predávať sa môže na základe osvedčenia o spôsobilosti podmienok pre túto
činnosť
f) huby, len na základe „Osvedčenia o znalosti húb“
g) ostatné potravinové výrobky, len hygienicky neškodné a pri dodržaní platných predpisov
i) priemyselný tovar
j) textilné výrobky, obuv, výrobky z kože, odevné výrobky
k) kozmetické výrobky, pracie a čistiace prostriedky, len na základe schválenia príslušného
Slovenského technického centra
l) domáce potreby, elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky
m)drobný tovar, papierové výrobky
n) športové potreby, hračky
Tovar, ktorého predaj je na trhových miestach zakázaný:
a) mliečne výrobky z tepelne neošetreného kravského, kozieho a ovčieho mlieka
b) všetky potraviny živočíšneho pôvodu pochádzajúce od právnických a fyzických
osôb, ktoré nemajú osvedčenie o spôsobilosti podmienok vydané príslušným orgánom
veterinárnej správy
c) lahôdkarské výrobky (výrobky studenej kuchyne)
d) cukrárenské výrobky s náplňou

e) lieh, destiláty
f) tabak a tabakové výrobky
g) zbrane, strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky
h) tlač a iné veci, ohrozujúce mravnosť
i) omamné látky a psychotropné látky
j) rádioaktívne látky
k)lieky, jedy a iné špecifické výrobky
l) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
m)chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) kľúčové služby
Čl. 7
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1.Povolene na zriadenie trhového miesta s výnimkou prenosných predajných zariadení a
pojazdných predajní a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva
obec.
2.Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku,
účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb.
Čl. 8
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1.Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) dodržiavať čistotu a hygienu počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
b) nepoškodzovať a neznečisťovať verejné priestranstvo
c) dodržiavať trhový poriadok
d) používať registračnú pokladnicu
e) po skončení prác uviesť na svoj náklad verejné priestranstvo do poriadku
2.Predávajúci na trhovom mieste je povinný, predložiť správcovi trhoviska:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a preukaz totožnosti
b) pri predaji živej hydiny potvrdenie veterinárnej a potravinovej služby
c) osvedčenie o registrácii na daň z pridanej hodnoty v SR (v prípade, že sa jedná o predajcu
z iného členského štátu, napr. z Poľska, tento je povinný predložiť dôkaz o Zápise v
Organizačnej zložke zahraničnej osoby)
d) rozhodnutie o schválení pojazdnej predajne – dopravného prostriedku (Rozhodnutie
vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva), pokiaľ sa vykonáva ambulantný
predaj potravín z dopravného prostriedku. V tomto Rozhodnutí je definovaný sortiment
potravín, ktoré sa môžu v pojazdnej predajni predávať ako aj spôsob ich balenia!
e) nadobúdacie doklady predávaných potravín

Čl. 9
Trhový poriadok
1.Trhový alebo ambulantný predaj ako i poskytovanie služieb sa môže vykonávať len na
miestach určených týmto VZN (článok 3.).
2.Predávajúci je povinný dodržiavať povinnosti podľa článku 8 tohto VZN.
Čl. 10
Určenie nájomného za trhové miesto
1.Prenájom priestorov Kultúrneho domu v Hrušovanoch
Sála – 100 eur/deň
Sála vo vykurovacom období – 120 eur/deň
Bar – 17 eur/deň
2.Prenájom ostatných trhových miest – 5 eur/deň
Čl. 11
Záverečné ustanovenia
1.Zrušuje sa VZN č.15 a VZN č.21.
2.Toto VZN bolo schválené na 3.zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 3.3.2011
3.Toto VZN nadobúda platnosť dňa 1.4.2011

V Hrušovanoch dňa 3.3.2011

Ing. Jozef Benca
starosta obce

vyvesené dňa: 4.3.2011

zvesené dňa: 20.3.2011

