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Obec Tvrdošovce na základe ustanovenia § 3 ods. 8 a § 5 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov vydáva podľa § 6 ods. l zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov:

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2015
Trhový poriadok pre Tržnicu na Ul. Obchodná č. 3 v obci Tvrdošovce

§1
Správa tržnice

Správcom tržnice je Obec Tvrdošovce, so sídlom Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO
00 309 338, v zast. starostom obce Ing. Mariánom Tóthom.

§2
Určenie priestranstva tržnice
1. Priestranstvo tržnice je určené na Ul. Obchodnej č. 3 v Tvrdošovciach.

§3
Označenie tržnice
1. Tržnica sa označuje „Trhovisko - Vásárcsarnok“ s predajom výrobkov a poskytovania služieb.
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§4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

Trhové dni: pondelok – sobota
Prevádzkový čas: 06,30 hod. - 17,30 hod.
Predajný čas:

07,00 hod. - 17,00 hod.

§5
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
na tržnici

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
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- 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
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.
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§6
Povolenie na predaj výrobkov
1. Obec Tvrdošovce vydáva povolenie na základe žiadosti o vydanie povolenia, ktorej
súčasťou sú doklady stanovené osobitným predpisom1.
2. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na tržnici sa
podáva na adresu: Obec Tvrdošovce, Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10
Tvrdošovce.
§7
Podmienky predaja na tržnici
1. Podmienkou predaja na tržnici je mať povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb, zaplatenú čiastku podľa Cenníka poplatkov za služby vykonané Obecným úradom v
v obci Tvrdošovce a dodržiavanie povinností predávajúceho, ktoré sú stanovené osobitným
predpisom2.
Trhové poplatky:
- za predajné stoly

5,00 €/deň

- za predaj z osobného auta

5,00 €/deň

- za predaj z nákladného auta

10,00 €/deň

Trhové poplatky počas hodových slávností:
- za predajné stoly

10,00 €/deň

- za predaj z osobného auta

10,00 €/deň

- za predaj z nákladného auta

20,00 €/deň
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Vyhlásenie oznamu v rozhlase:
- pre obyvateľov obce

2,00 €

- pre cudzích občanov

3,00 €

2. Predajné miesto uvedené v povolení na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb môže
využívať len osoba, na meno ktorej je povolenie vydané, prenos tohto práva na ďalšiu
osobu nie je možný.
3.Ostatné podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb na tržnici
vykonávať, sú určené osobitným predpisom3.
§8
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení

1. Prenosné predajné zariadenie – predajný stôl určí pre predávajúceho správca tržnice na
základe predloženého povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb od obce Tvrdošovce.

§9
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny

1. Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovanie služieb v čistote,
vzniknutý odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení prevádzky
zanechať predajné miesto čisté a upratané.
2. Po predajnom čase nie je možné na tržnici skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, debny,
sudy, koše a pod.).
3. Ďalšie povinnosti predávajúcich určuje osobitný predpis.
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§ 10
Sankcie

1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno uložiť sankciu podľa právnych
predpisov4.
§ 11
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ďalšie otázky neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa riadia ustanoveniami
zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
2. Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 24.09.2015 uznesením č.8/24092015 písm. A bod 3/ 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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Napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v znení neskorších predpisov
zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

