Všeobecne záväzné nariadenie
obec Pravenec
č. ............../2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach na území obce Pravenec
Obec Pravenec na základe originálnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a
podľa § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
178/1998 Z.z.“) v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Pravenec.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „VZN“) upravuje predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach v obci Pravenec.
§2
Trhové miesta
1. Na území obce Pravenec sú zriadené tieto trhové miesta:
a) verejné priestranstvo určené na príležitostný trh
1. verejné priestranstvo – miestna komunikácia parc. č. KN-C 1275/25
b) verejné priestranstvá určené na ambulantný predaj:
1. časť dedina – verejné priestranstvo pred obecným domom – pozemok parc. č. 230/49
2. časť kolónia – priestor za obchodným centrom – pozemok parc. č. 1248/4
c) nebytové priestory prenajímané na ambulantný predaj:
1. časť dedina – malá sála obecného domu, šatňa obecného domu
2. časť kolónia – spoločenská miestnosť kultúrno-spoločenského strediska.
§3
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach
1. Na verejnom priestranstve určenom na príležitostný trh je povolené predávať a poskytovať
nasledovné druhy výrobkov a služieb:
a) výrobky:
- potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení
- originálne balené mliečne výrobky, pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich uchovávanie
na mieste predaja
- originálne balené a označené pekárenské a cukrárenské výrobky od oprávnených výrobcov
- poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí – kvety, priesady, sadenice,
ozdobné kry, semená kvetov a zeleniny
- ovocie a zelenina, ktoré vyhovuje hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov
- 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 od prvovýrobcov zaregistrovaných na veterinárnej správe v mieste pôvodu
všeobecne známe liečivé rastliny
balené sušené ovocie, semená a orechy, označené predajcom a rokom zberu
knihy, denná a periodická tlač
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné
predmety, hračky
- spotrebné výrobky, napr. textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky,
kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, a hračky
- občerstvenie – jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste je možné
uskutočňovať iba v stánkoch alebo iných prevádzkach, ktoré sú na tento účel osobitne
vybavené a schválené rozhodnutím úradu verejného zdravotníctva
b) služby
- brúsenie nožov, nožníc a náradia
- kľúčové služby
- brašnárske služby
- maľovanie portrétov, fotografovanie
- tetovanie umývateľnými prostriedkami
- oprava dáždnikov
- prevádzkovanie zábavných zariadení (atrakcie – kolotoče).
-

2. Na verejných priestranstvách určených na ambulantný predaj je povolené predávať
a poskytovať nasledovné druhy výrobkov a služieb:
a) výrobky:
- knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
- balená zmrzlina
- ovocie a zelenina
- kvetiny,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
b) služby:
- brúsenie nožov, nožníc a náradia
- oprava dáždnikov
- oprava a čistenie obuvi
- kľúčové služby
- brašnárske služby.
Predaj mäsa, mäsových výrobkov, potravinárskych výrobkov v spotrebiteľskom balení,
mliečnych výrobkov a pekárenských a cukrárenských výrobkov v pojazdnej predajni sa môže
uskutočniť len so súhlasom príslušného orgánu na ochranu zdravia ľudí.
3. V nebytových priestoroch prenajímaných na ambulantný predaj je povolené predávať
a poskytovať nasledovné druhy výrobkov a služieb:
- knihy, denná a periodická tlač
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné
predmety, hračky
- spotrebné výrobky, napr. textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky,
kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky.

§4
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov
1. V obci sa konajú tieto druhy príležitostných trhov:
Jarmok ľudových remesiel - je určený prednostne na predaj vlastnej výroby remeselníkov
spojený s prezentáciou ľudového remesla.
Jarmok sa koná v druhú júnovú sobotu na verejnom priestranstve – miestna komunikácia parc.
č. KN-C 1275/25 v čase od 9.00 hod. do 18.00 hod.
§5
Trhové dni a predajný čas pre ambulantný predaj
1. Ambulantný predaj na verejných priestranstvách:
a) trhové dni: pondelok – sobota
b) predajný čas: 7.00 hod. – 18.00 hod.
2. Ambulantný predaj v nebytových priestoroch prenajímaných na ambulantný predaj:
a) trhové dni: pondelok, streda, piatok
b) predajný čas:
pondelok:
10.00 hod. – 14.00 hod.
streda.
10.00 hod. – 16.00 hod.
piatok:
10.00 hod. – 12.00 hod.
§6
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN obce Pravenec č. 3/98
O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Pravenec.
2. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Pravenec a na internetovej stránke obce
Pravenec dňa ............................
3. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Pravenci č. ...................... zo
dňa ...................
4. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce t.j. ..............................
5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ..............................

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie
obec Pravenec
č. ............../2014
ktorým sa vydáva trhový poriadok
pre príležitostný trh – Jarmok ľudových remesiel
Obec Pravenec na základe originálnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a
podľa § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
178/1998 Z.z.“) v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva trhový poriadok
pre príležitostný trh Jarmok ľudových remesiel.
§1
Určenie priestranstva príležitostného trhu
1. Trhový poriadok platí pre príležitostný trh Jarmok ľudových remesiel, ktorý sa koná na
verejnom priestranstve – miestna komunikácia parc. č. KN-C 1275/25.
2. Správcom príležitostného trhu je obec Pravenec so sídlom Pravenec 208, 972 16 Pravenec.
§2
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na príležitostnom trhu je povolené predávať:
a) občerstvenie – jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste je možné
uskutočňovať iba v stánkoch alebo iných prevádzkach, ktoré sú na tento účel osobitne
vybavené a schválené rozhodnutím úradu verejného zdravotníctva
b) potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení
c) originálne balené mliečne výrobky pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich uchovávanie
na mieste predaja
d) originálne balené a označené pekárenské a cukrárenské výrobky od oprávnených výrobcov
e) poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí – kvety, priesady, sadenice,
ozdobné kry, semená kvetov a zeleniny
f) ovocie a zelenina, ktorá vyhovuje hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov
g) lesné plodiny po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka alebo
správcu pozemku
h) čerstvé huby, ak má predávajúci platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj
a spracúvanie húb
i) včelie produkty od prvovýrobcov zaregistrovaných na veterinárnej správe v mieste pôvodu
j) všeobecne známe liečivé rastliny
k) balené sušené ovocie, semená a orechy, označené predajcom a rokom zberu
l) knihy, denná a periodická tlač
m) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné
predmety, hračky
n) spotrebné výrobky, napr. textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky,
kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, a hračky.
§3
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

1. Predávajúci je povinný:
a) zabezpečiť si na vlastné náklady predajné miesto v priestore konania jarmoku podľa pokynov
osoby zodpovednej za organizáciu jarmoku
b) viditeľne označiť predajný stánok firmou a zodpovednou osobou s presnou adresou pre prípad
uplatnenia reklamácie
c) dodržiavať čistotu, poriadok a bezpečnosť chodu svojej prevádzky a zodpovedá za ním zavinené
škody na verejnom priestranstve a miestnych komunikáciách
d) vylievať výpekový olej do nádob na to určených
e) predávať na predajnom mieste určenom správcom trhového miesta, pričom predaj na trhových
miestach musí vyhovovať všeobecným technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam
f) mať povolenie od správcu trhového miesta k predaju výrobkov
g) dodržiavať podmienky predaja
h) zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne neškodných potravín
i) vylúčiť z predaja zdraviu škodlivé, skazené a falšované potraviny
j) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja
tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu
k) na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady (podľa charakteru predaja)
l) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja
m) mať k dispozícii zdravotný preukaz
n) dodržiavať podmienky predaja a podmienky skladovania, vrátane dodržiavania predpísaných
teplotných režimov
o) mať platný doklad o splnení registračnej povinnosti v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 152/1995 Z.z.
o potravinách v znení neskorších predpisov
p) mať k dispozícii rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na
uvedenie priestorov stánku alebo mobilného zariadenia na predaj potravín s uvedeným
rozsahom predávaného sortimentu.
§4
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu
1. Sadzba dane za záber verejného priestranstva za umiestnenie predajného zariadenia na území
konania príležitostného trhu sa stanovuje všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach
obce Pravenec.
§5
Trhové dni a predajný čas
1. Trhové dni a predajná doba sú nasledovné:
a) trhové dni: druhá júnová sobota
b) predajná doba: od 9.00 hod. do 18.00 hod.

2. Organizátor má právo v prípade nepredvídateľných okolností primerane upraviť predajnú dobu.
§6
Prenajímanie prenosných predajných zariadení
1. Prenosné predajné zariadenia sa neprenajímajú.
§7
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb

1. Predávajúci je povinný na trhových miestach počas predaja udržiavať poriadok, dodržiavať
základy hygieny primerané k druhu prevádzky.
2. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do kontajnera pripraveného
zriaďovateľom trhového miesta.
3. Predávajúci je povinný počas prevádzky a po nej udržiavať prenajatý priestor v poriadku a
čistote a je povinný dodržiavať základné zásady hygieny primerané k druhu prevádzky.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Pravenec a na internetovej stránke obce
Pravenec dňa ............................
2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Pravenci č. ...................... zo
dňa ...................
3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce t.j. ..............................
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ..............................

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce

