Všeobecne záväzné nariadenie
obec Pravenec
č. ............../2014
ktorým sa vydáva trhový poriadok
pre trhovisko pred obecným domom
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, ktorým sa vydáva trhový poriadok
pre trhovisko pred obecným domom.
§1
Určenie priestranstva trhoviska
1. Trhový poriadok platí pre trhovisko pred obecným domom, ktoré sa nachádza na verejnom
priestranstve parc. č. 230/49.
2. Správcom trhoviska je obec Pravenec so sídlom Pravenec 208, 972 16 Pravenec.
§2
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na trhovisku 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
c) domácu vodnú hydinu, domácu hrabavú hydinu, domácich králikov.

§3
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
1. Predávajúci je povinný pri predaji:
a) dodržiavať všetky povinnosti v zmysle zákona č. 178/1998
b) rešpektovať pokyny správcu trhoviska.
§4
Trhové dni a predajný čas
1. Trhové dni a predajná doba sú nasledovné:
a) trhové dni: pondelok – sobota
b) predajný čas: 7.00 hod. – 18.00 hod.
§5
Prenajímanie prenosných predajných zariadení
1. Prenosné predajné zariadenia sa neprenajímajú.
§6
Spôsob určenia nájomného za prenajatú plochu
1. Sadzba dane za záber verejného priestranstva za umiestnenie predajného zariadenia na trhovisku sa
stanovuje všeobecne záväzným nariadením o dani za užívanie verejného priestranstva.
§7
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
1. Predávajúci je povinný:
a) dodržiavať platné všeobecné záväzné právne predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a bezpečnostné
predpisy
a) udržiavať prenajatú plochu v čistote počas predaja, po skončení predaja zanechať prenajatú plochu
čistú a upratanú,
b) odpad vzniknutý počas predaja vložiť do na to určeného kontajnera
c) zabezpečiť likvidáciu drevených prepraviek a kartónových obalov na vlastné náklady.
§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

