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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. 5/2015
Trhový poriadok počas príležitostných trhov v obci Tvrdošovce

§1
Správa príležitostného trhu
Správcom príležitostných trhov 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 príležitostných trhov

Príležitostné trhy na území obce Tvrdošovce sú:
- hodový jarmok na uliciach Horná, Dolná, Nová cesta
- vianočné trhy na ulici Obchodná, pred Obecným domom
- zabíjačkový festival na ulici Obchodná, pred Obecným domom
Účelom príležitostných trhov je snaha o zachovanie tradícií ako aj možnosť prezentácie
podnikateľských subjektov a ľudových výrobcov pre široký okruh spotrebiteľov.
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§3
Označenie príležitostných trhov

- hodový jarmok - označenie: (arabským číslom označený aktuálny ročník) Dni sv.
Štefana
- vianočné trhy - označenie: (arabským číslom označený aktuálny ročník) Vianočné trhy
- zabíjačkový festival označenie: (arabským číslom označený aktuálny ročník)
Zabíjačkový festival
§4
Obdobie konania a rozsah príležitostných trhov

Príležitostné trhy sa konajú raz do roka:
-

Hodový jarmok v mesiaci august s dĺžkou trvania 4 dni
Vianočné trhy v mesiaci december s dĺžkou trvania 3 dni
Zabíjačkový festival v mesiaci marec s dĺžkou trvania 1 deň

§5
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

- hodový jarmok
- 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
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- vianočné trhy
- Trhové dni: piatok, sobota, nedeľa
Prevádzkový čas:
piatok - nedeľa:

08,00 hod. – 22,00 hod.

Predajný čas:
piatok - nedeľa: 08,30 hod. – 21,30 hod.

- zabíjačkový festival
- Trhový deň: sobota
Prevádzkový čas: 08,00 hod. – 22,00 hod.
Predajný čas:

08,30 hod. – 21,30 hod.

§6
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
na tržnici

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,
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- 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,
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- 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.
§7
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 príležitostných trhoch
sa podáva na adresu: Obec Tvrdošovce, Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10
Tvrdošovce.
§8
Podmienky predaja výrobkov, poskytovania služieb a cena za užívanie predajnej plochy na
príležitostných trhoch

1. Podmienkou predaja na príležitostných trhoch je mať povolenie na predaj výrobkov a
Poskytovanie služieb, zaplatenú čiastku podľa Cenníka poplatkov za služby vykonané Obecným
úradom v obci Tvrdošovce a dodržiavanie povinností predávajúceho, ktoré sú stanovené
-5-

1 §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

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

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 príležitostných
trhoch vykonávať, sú určené osobitným predpisom3.
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2 §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

3 zákon 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

§9
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení

1. Prenosné predajné zariadenie – predajný stôl určí pre predávajúceho správca príležitostných trhov
na základe predloženého povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb od obce
Tvrdošovce.
§ 10
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.

§ 11
Sankcie

1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno uložiť sankciu podľa právnych predpisov4.
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4

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

§ 12
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 5/ 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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