VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. ........../2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce
Pravenec
Obec Pravenec (ďalej aj „obec“) podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a 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 znení neskorších predpisov (ďalej aj
„zákon č. 178/1998“) v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „VZN“) upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach na území obce Pravenec.
§2
Základné pojmy
1. Pojmy použité v tomto VZN sa vykladajú v zmysle zákona č. 178/1998.
§3
Trhové miesta
Na území obce Pravenec sú zriadené tieto trhové miesta:
1. trhoviská
a) trhovisko pred obecným domom – pozemok parc. č. 230/49
2. príležitostné trhy:
a) miestna komunikácia parc. č. 1275/25 pri parku v časti kolónia
3. ambulantný predaj:
a) časť dedina
- verejné priestranstvo pred obecným domom parc. č. 230/49
- nebytové priestory v obecnom dome (malá sála, šatňa)
b) časť kolónia
- priestranstvo za obchodným centrom – pozemok parc. č. 1248/4
- nebytový priestor v kultúrno-spoločenskom stredisku (spoločenská miestnosť)
§4
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhoviskách a príležitostných trhoch
1. Na trhoviskách a príležitostných trhoch je povolené predávať a poskytovať nasledovné druhy výrobkov
a služieb:
a) výrobky:
- potravinárske výrobky
- ovocie, zelenina, zemiaky, obilie
- kvety, imelo, priesady, sadenice, okrasné rastliny, okrasné dreviny, stromy, kríky, semená
- liečivé rastliny, lesné plodiny, čečina a výrobky z nich
- čerstvé huby na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti a sušené huby spracované a balené
oprávnenými výrobcami
- včelí med a výrobky z neho
- balené sušené ovocie, semená a orechy
- knihy, denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny diel, žreby okamžitých lotérií
a žrebových vecných lotérií
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné predmety,
hračky
- spotrebné výrobky, napr. textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar
a hračky, športové potreby, galantéria, nábytok,
- občerstvenie – predaj nápojov a jedál s ich podávaním a prípravou

b)
-

služby
oprava a čistenie obuvi
brúsenie nožov, nožníc a náradia
kľúčové služby
brašnárske služby
maľovanie portrétov, fotografovanie
tetovanie umývateľnými prostriedkami
oprava dáždnikov
prevádzkovanie zábavných zariadení (atrakcie – kolotoče)
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie
finančné služby
výkup drahých kovov.

§5
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov
1. Obdobie konania príležitostných trhov – celoročne.
2. Druh príležitostných trhov:
a) Jarmok ľudových remesiel
b) v opodstatnených prípadoch, ale v súlade s potrebami obyvateľov obce, môže obec zriadiť aj iný
druh príležitostného trhu.
3. Rozsah príležitostných trhov stanovuje schválený trhový poriadok pre príležitostný trh.
§6
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Trhové poriadky bližšie stanovujú presný prevádzkový a predajný čas pre trhoviská a príležitostný trh.
2. Trhové dni a predajný čas pre ambulantný predaj sú nasledovné:
a) ambulantný predaj na verejných priestranstvách:
- trhové dni: pondelok – sobota
- predajný čas: 7.00 hod. – 18.00 hod.
b) ambulantný predaj v nebytových priestoroch:
- trhové dni: pondelok, streda, piatok
- predajný čas:
pondelok:
10.00 hod. – 14.00 hod.
streda:
10.00 hod. – 16.00 hod.
piatok:
10.00 hod. – 12.00 hod.
3. Správca trhového miesta má v opodstatnených prípadoch právo primerane upraviť predajný a
prevádzkový čas.
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§7
Ambulantný predaj
V obci sa okrem výrobkov uvedených v § 9 ods. 1 zákona č. 178/1998 môžu ambulantne predávať
potraviny podľa Prílohy č. 1 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu.
Predaj potravín v pojazdných predajniach podľa Prílohy č. 1 môže byť vykonávaný len za dodržania
podmienok platných zákonných ustanovení a podmienok Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy.
Organizáciu ambulantného predaja (miesto na rozloženie prenosných predajných zariadení, státie
pojazdných predajní a pod.) určuje správca trhového miesta a to prostredníctvom príslušného
zamestnanca obce.
Za užívanie nebytového priestoru za účelom predaja výrobkov a poskytovania služieb je predávajúci
povinný zaplatiť poplatok za prenájom nebytového priestoru a to najneskôr v deň predaja.

§8
Podmienky predaja na trhových miestach
1. Podmienky predaja na jednotlivých trhových miestach upravujú trhové poriadky pre trhoviská
a príležitostné trhy.

2. Pri ambulantnom predaji je predávajúci okrem povinností v zmysle zákona č. 178/1998 povinný
rešpektovať pokyny správcu trhového miesta pri organizácii ambulantného predaja – určenie
predajného miesta, rozloženie prenosných predajných zariadení, státie pojazdných predajní a pod.
§9
Zrušovacie a 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 ..............................
5. 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.

Príloha č. 1 k VZN č. ......................
Zoznam potravín, ktoré sa môžu v obci predávať ambulantne:
-

cestoviny
cukrárske výrobky
cukrovinky
čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky
čokoláda
dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá
jedlé huby a výrobky z jedlých húb
jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje
kakao a výrobky z kakaa
káva, kávoviny a výrobky z nich
koreniny
lahôdkarské výrobky
mäso
mäsové výrobky
hydina
mlieko, mliečne výrobky
mlynské výrobky z obilia
nealkoholické nápoje a koncentráty na ich prípravu
obilie vrátane ryže
pekárske výrobky
ryby, rybie výrobky, morské živočíchy
strukoviny a výrobky zo strukovín
suché škrupinové plody a výrobky z nich
trvanlivé pečivo
vajcia a vaječné výrobky
zmrzlina.

