OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO TVRDOŠOVCE
Číslo materiálu: 2/2015
Volebné obdobie: 2014- 2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Tvrdošovce

Návrh:
Vyvesený dňa 30.06.2015
Zvesený dňa

23.09.2015

Schválené VZN:
Vyvesené dňa 25.09.2015
Zvesené dňa

12.10.2015

Zverejnené na internetovej stránke obce:
http://tvrdosovce.sk

Obec Tvrdošovce na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 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 v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v obci Tvrdošovce

§1
Všeobecné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území Obce Tvrdošovce.
§2
Trhové miesta a správa trhových miest
1. Na území obce Tvrdošovce sú tieto trhové miesta:
a) tržnica na Ul.Obchodná č.3
b) trhovisko na Ul. Obchodná č. 3
c) príležitostné trhy
- hodový jarmok na uliciach Horná, Dolná, Nová cesta
- vianočné trhy na ulici Obchodná, pred Obecným domom
- zabíjačkový festival na ulici Obchodná, pred Obecným domom
d) ambulantný predaj
- priestranstvo pred Športovým klubom
- priestranstvo pri Trhovisku
2. Správu tržnice vykonáva obec Tvrdošovce.
3. Správu trhoviska vykonáva obec Tvrdošovce.
4. Správu príležitostných trhov vykonáva obec Tvrdošovce.
5. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva Obec Tvrdošovce.
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§3
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na tržnici na Ul. Obchodnej č. 3 je povolené predávať:
výhradne tovar, ktorý tematicky zodpovedá charakteru roľníckych prebytkov, resp.
remeselníckych výrobkov. Vychádza z tradície slovenských pestovateľov, výrobcov,
poľnohospodárov a preferujú sa regionálne produkty:
- produkty miestnej, regionálnej poľnohospodárskej výroby, t.j. ovocie a zelenina, orechy,
jedlé strukoviny, mak, zemiaky, lesné plody, ktoré vyhovuje hygienickým požiadavkám
v zmysle platných predpisov
- poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí – kvety, priesady, sadenice,
ozdobné kry, semená kvetov a zeleniny
- obilniny a výrobky z nich, iné potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení
- mliečne produkty z ovčieho, kravského, kozieho mlieka – syry, jogurty a ostatné výrobky z
mlieka, pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich uchovávanie na mieste predaja
- mäsiarske a údenárske výrobky z bravčového mäsa, hydiny a králikov, pri dodržaní
teplotných požiadaviek na ich uchovávanie na mieste predaja a NV SR č. 359/2011
- vajcia ako prvovýrobca pri dodržiavaní NV č. 360/2011 § 5
- ryby od prvovýrobcov pri dodržiavaní NV č. 360/2011 § 3
- označené pekárenské a cukrárenské výrobky, chlieb, koláče, zákusky, cukrovinky a pečivo
rôznych druhov od oprávnených výrobcov
- lesné plodiny po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka alebo
správcu pozemku
- čerstvé huby, ak má predávajúci platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj
a spracúvanie húb
- včelie produkty, výrobky, včelí med bezchybný, zdravotne nezávadný, od prvovýrobcov
zaregistrovaných na veterinárnej správe v mieste pôvodu
- spracované ovocie, zelenina - ovocné šťavy, mušty, sirupy, marmelády, džemy, čalamády,
nakladaná zelenina, balená kyslá kapusta – vyrobené v povolenej výrobni a atestom o
zdravotnej neškodnosti výrobku
- balené sušené ovocie, semená a orechy, označené predajcom a rokom zberu
- všeobecne známe liečivé rastliny, bylinky, čaje, koreniny a koreninové zmesi
- biopotraviny, prírodná a bio kozmetika
- ovocné liehoviny, bylinkové likéry, pivo z minipivovarov, víno regionálnych pestovateľov
- vianočné stromčeky – len s dokladom o ich nákupe, ozdobné vence, sviece a kahance
- balené sušené ovocie, semená a orechy, označené predajcom a rokom zberu
- náradia a pomôcky pre farmárov
- kvetiny, sadenice a semená, ozdobné kry, ovocné stromčeky, liečivé rastliny,
- vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,
- remeselné a umelecké výrobky,
- ozdoby a dekorácie,
- knihy, denná a periodická tlač, audio a video nosiče,
- výrobky zo skla, porcelán a keramika, obrazy,
- textil a odevy
- obuv
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Druhy poskytovaných služieb:
Upravuje osobitný zákon § 8 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.
2. Na trhovisku na Ul. Obchodnej č. 3 je povolené predávať:
a.) potraviny
- ovocie a zeleninu
- tepelne upravené mäso a mäsové výrobky, údené mäsá a mäsové výrobky
po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
- balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale po vydaní súhlasného
stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
- orechy a výrobky z nich,
- pochutiny,
- strukoviny, olejniny a výrobky z nich,
- zemiaky,
- sušené ovocie, mandle, pukance, jadierka spracované a balené oprávnenými
výrobcami,
- huby čerstvé jedlé a spracovateľsky balené sušené huby, ktoré boli
spracované v prevádzkarni (predajca čerstvých húb musí byť držiteľom osvedčenia
o odbornej spôsobilosti),
- cukrárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu
úradnej kontroly potravín,
- včelie produkty, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta
pôvodu potraviny,
- medovníky a trdelníky,
- živé sladkovodné trhové ryby, domáca vodná hydina, domáca hrabavá
hydina, na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej
správy
- byliny a koreniny čerstvé a sušené.
- rastlinné a živočíšne výrobky pochádzajúce z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny
b.) ostatný tovar
- kvetiny, sadenice a semená, ozdobné kry, ovocné stromčeky, liečivé rastliny,
- vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,
- remeselné a umelecké výrobky,
- ozdoby a dekorácie,
- knihy, denná a periodická tlač, audio a video nosiče,
- výrobky zo skla, porcelán a keramika, obrazy,
c.) Na trhovisku možno poskytovať služby, okrem služieb uvedených v § 8 zákona č.
178/1998 Z. z.:
- čistenie peria.
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3. Na príležitostných trhoch je povolené predávať
a) potraviny :
- ovocie a zelenina,
- sušené ovocie, orechy, mandle, jadierka a pod. (spracované a balené oprávnenými
výrobcami),
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- včelie produkty, predajca sa musí preukázať dokladom veterinárnej správy z miesta pôvodu
potraviny,
- medovníky,
- medovina,
- pečené gaštany a pečené zemiaky,
- varená kukurica,
- pukance,
- balená zmrzlina,
- balené trvanlivé pečivo (perníky, oblátky a pod.),
- cukrová vata, cukrovinky,
- konzumné ryby,
- vianočné stromčeky, čečina a výrobky z nich, predávajúci sa musí preukázať dokladom,
preukazujúcim spôsob nadobudnutia,
- rastlinné a živočíšne výrobky pochádzajúce z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny
b) ostatný tovar
- vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky v primeranom množstve
občanmi medzi sebou,
- drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,
- zberateľské predmety (napr. známky, odznaky a pod.),
- hračky,
- knihy,
- audio a video nosiče,
- sklo, porcelán a keramika,
- kvety,
- športové potreby,
- textilné a odevné výrobky, obuv,
- drobný tovar, ozdoby a dekorácie
- papierenské výrobky,
- kozmetika a drogériový tovar,
- výrobky z dreva a kovov,
- domáce potreby,
- ozdobné vence, sviece a kahance,
- výrobky spotrebnej elektroniky,
- nábytok, ostatné interiérové resp. exteriérové vybavenie
c.) Na príležitostných trhoch je povolené poskytovať služby, okrem služieb uvedených
v § 8 zákona č. 178/1998 Z. z.:
- reklamné a propagačné služby,
- kultúrne služby,
- zábavné služby.
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4. V trhovom poriadku tržnice, trhoviska a príležitostných trhov možno predaj niektorých
výrobkov a poskytovanie služieb uvedených v odseku 1 a 2 obmedziť.
§4
Ambulantný predaj v obci
1. Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb ustanovuje osobitný predpis.1
§5
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhových miestach sú určené nasledovne:
1. Tržnica na Ul. Obchodnej č. 3:
Trhové dni: pondelok – sobota
Prevádzkový čas: 06,30 hod. - 17,30 hod.
Predajný čas:
07,00 hod. - 17,00 hod.
2. Trhovisko na Ul. Obchodnej č. 3:
Trhové dni: utorok, štvrtok, sobota
Prevádzkový čas: 06,30 hod. - 16,30 hod.
Predajný čas:
07,00 hod. - 16,00 hod.
3. Príležitostné trhy
- hodový jarmok na uliciach Dolná, Nová cesta
organizovaný v mesiaci august
- Trhové dni: piatok, sobota, nedeľa, pondelok
Prevádzkový čas predajné stánky:
piatok - pondelok: 09,00 hod. – 22,30 hod.
Prevádzkový čas predajné stánky s občerstvením:
piatok - pondelok: 09,30 hod. – 01,30 hod. dňa nasledujúceho
Predajný čas predajné stánky:
piatok - pondelok: 09,30 hod. – 22,00 hod.
Predajný čas predajné stánky s občerstvením:
piatok - pondelok: 10,00 hod. – 01,00 hod. dňa nasledujúceho
- vianočné trhy na ulici Obchodná, pred Obecným domom
organizované v mesiaci december
- Trhové dni: piatok, sobota, nedeľa

1

§ 9 ods. 1 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 v znení neskorších predpisov
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Prevádzkový čas:
piatok - nedeľa: 08,00 hod. – 22,00 hod.
Predajný čas:
piatok - nedeľa: 08,30 hod. – 21,30 hod.
- zabíjačkový festival na ulici Obchodná, pred Obecným domom
organizovaný v mesiaci marec
- Trhový deň: sobota
Prevádzkový čas: 08,00 hod. – 22,00 hod.
Predajný čas:
08,30 hod. – 21,30 hod.
§6
Zákaz predaja
1. Zákaz predaja na trhových miestach je stanovený v § 6 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.
§7
Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom
1. Obec Tvrdošovce nevlastní stánky s trvalým stanovišťom. Technické, prevádzkové a
estetické podmienky stánkov s trvalým stanovišťom predávajúcich budú posudzované v
stavebnom konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov.
§8
Podmienky predaja, práva a povinnosti predávajúcich a správcu trhových
miest
1. Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach 2, povinnosti
predávajúcich na trhových miestach3, práva a povinnosti správcu trhových miest sú
stanovené osobitným predpisom4.

2 §3 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
3 §11 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
4 § 5 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
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§9
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa ruší VZN obce Tvrdošovce č. 2/2009 o Trhovom poriadku trhoviska v obci
Tvrdošovce schválené OZ v Tvrdošovciach dňa 29.06.2009 uznesením č. 23/290609 písm. B,
bod 6.
§ 10
Záverečné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí
dňa 24.09.2015 uznesením č. 8/24092015 písm. A bod 2 a toto VZN
nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu
v Tvrdošovciach.

Ing. Marián Tóth
starosta obce
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