Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Hrkovce č. 3/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste v obci Hrkovce
Obecné zastupiteľstvo v Hrkovciach podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 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 toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrkovce č. 3/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste v obci Hrkovce
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na zriadenom trhovom mieste na území obce Hrkovce (ďalej len obec),
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhovom mieste, pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest na území obce, povinnosti
správcu trhových miest.
§2
Zriadenie trhového miesta a oprávnenie na predaj
1. Trhové miesta zriaďuje obec. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na
zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva obec na základe písomnej žiadosti a po splnení
podmienok stanovených platnou legislatívou.
2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku,
verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb.
3. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva obec na
základe písomnej žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste.
4. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste obec vydá po splnení
podmienok podľa § 10 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 (ďalej len zákon), splnenie týchto
podmienok sa preukazuje predložením dokladov podľa § 3 ods. 4 – ods.6 zákona.
§3
Trhové miesta
Na území obce sú zriadené tieto trhové miesta:
Pre trhovisko a príležitostný trh obec Hrkovce určuje trhové miesta v
1. Kultúrnom dome č.94 a verejné priestranstvo na autobusovej zastávke vedľa potravín
Levické spotrebné družstvo COOP Jednota. Určený priestor je vyznačený nápisom “Trhové
miesto“.
2. Verejné priestranstvo pred Obecným úradom

3. Obdobie konania a rozsah príležitostných trhov:
- príležitostný trh sa koná v priebehu roka na sv. Katarínu patrónku obce /hodové trhy/ na verejnom
priestranstve alebo v budove Kultúrneho domu podľa požiadaviek.
Ďalšie podmienky organizácie trhu sú určené v príslušnom trhovom poriadku, ktorý je prílohou
tohto VZN,
- príležitostné trhy v nebytových priestoroch a k nim priľahlých priestranstvách uvedených v
§ 3 ods. 3 tohto VZN sa konajú na základe povolenia správcu trhového miesta, ďalšie podmienky
organizácie trhu sú určené v VZN príslušnom trhovom poriadku, ktorý je prílohou tohto VZN.
§4
Ambulantný predaj
1. Ambulantný predaj je na území obce povolený len ako:
- sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou,
- na verejnom priestranstve vo vymedzených častiach obce počas konania organizovaných
podujatí,
- na obcou schválených trhových miestach.
Ambulantný predaj je možný len na základe povolenia vydaného Obcou Hrkovce.
2.Vymedzenou časťou verejného priestranstva obce je priestranstvo pred obchodom Coop Jednota
a verejné priestranstvo pred Obecným úradom.
3. Správu trhového miesta na ambulantný predaj, ktoré bolo zriadené na verejnom priestranstve,
vykonáva obec. Správu trhového miesta na ambulantný predaj, ktoré bolo zriadené na inom
ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ktorý nie je prevádzkarňou, vykonáva
vlastník iného ako verejného priestranstva alebo vlastník nebytového priestoru.
4. Na všetky trhové miesta s ambulantným predajom sa vzťahujú povinnosti a ustanovenia tohto
VZN, zákona a príslušných platných právnych predpisov.
5. Na trhových miestach, ktorých správcom je obec, obec vyrubuje za užívanie verejného
priestranstva daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle platného VZN o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva na území obce Hrkovce , na ostatných trhových miestach určuje
výšku poplatku správca trhového miesta v zmysle príslušného trhového poriadku.
6. V obci sa ambulantne môžu predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) spotrebné výrobky, ustanovenie § 5 ods. 1 písm. h) tohto VZN tým nie je dotknuté,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste – predaj možno vykonávať len
v zariadeniach schválených príslušným RÚVZ, ktoré spĺňajú požiadavky platnej legislatívy,
e) balená zmrzlina,
f) ovocie a zelenina,
g) potraviny: cukrovinky, ostatné pekárske výrobky v spotrebiteľskom balení,
h) kvetiny,
i) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
§5
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach
1. Na trhových miestach je možné predávať nasledovné výrobky:
a) potravinárske výrobky:
a1) - výrobky z tepelne ošetreného kravského, ovčieho a kozieho mlieka, pri ich predaji
musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich

dodržanie podľa osobitných predpisov (1,2),
a2) - mäsové výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky
a tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa osobitných predpisov (1),
a3) - pekárske a cukrárske výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné
teplotné podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa platnej
legislatívy,
a4) - čerstvé slepačie vajcia, ktoré musia byť pri predaji držané v čistote a suchu,
účinne chránené pred nárazom a priamym slnečným žiarením a uchovávané pri stálej
teplote, ktorá nesmie byť nižšia ako + 5stupňov C a vyššia ako + 18 stupňov C (1,3),
a5) - včelí med, musí byť chránený pred kontamináciou, v obaloch spĺňajúcich
požiadavky na obaly pre potraviny, zodpovedajúci požiadavkám podľa osobitného
predpisu, s uvedením povinných údajov (4),
a6) - sladkovodné trhové ryby (5),
a7) - ovocie, zeleninu, orechy, mak, zemiaky,
a8) - kvasená kapusta, ak je vyrobená v registrovanej výrobni s aktuálnym dátumom
výroby (6)
a9) - lesné plodiny,
a10) - čerstvé jedlé huby (7) a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v
prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov (8),
a11) - tekvicové jadierka,
b) kvetiny, okrasné rastliny, stromy, kríky,
c) liečivé byliny,
d) sadivový materiál,
e) vianočné stromčeky, čečina a výrobky z nej,
f) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové, remeselné a ozdobné predmety,
g) knihy, denná a periodická tlač,
h) spotrebné výrobky (9).
2. Na trhových miestach sa môžu poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) čistenie peria,
g) maľovanie portrétov, fotografovanie,
h) brašnárske služby,
i) prevádzkovanie zariadení ľudovej zábavy (kolotočov).
§6
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhových miestach
1. Pre trhové miesta sa stanovujú tieto trhové dni a všeobecný prevádzkový a predajný čas:
a) trhovisko: pondelok a piatok 6.00 h. – 14.00 h., sobota 6.00 h. – 12.00 h,
b) príležitostné trhy: pondelok – nedeľa 8.00 h. – 22.00 h.
c) ambulantný predaj: pondelok – nedeľa 8.00 h. – 20.00 h,
2. Čas predaja pre jednotlivé trhové miesta stanovuje príslušný trhový poriadok (viď prílohy tohto
VZN).

§7
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach sa zakazuje predaj výrobkov uvedených v § 6 zákona.
§8
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
Predávajúci na trhovom mieste je povinný dodržiavať podmienky predaja stanovené
príslušným trhovým poriadkom a povinnosti stanovené v platných všeobecne záväzných právnych
predpisoch. Osobitné podmienky sú predávajúci povinní dodržiavať pri predaji a manipulácii s
potravinami podľa požiadaviek vyplývajúcich z trhových poriadkov a z platných všeobecne
záväzných právnych predpisov. Trhové poriadky tvoria prílohu tohto VZN.
§9
Práva a povinnosti správcu trhového miesta
Správca trhového miesta je povinný dodržiavať povinnosti stanovené zákonom, príslušným
trhovým poriadkom a povinnosti stanovené v platných všeobecne záväzných právnych predpisoch.
Trhové poriadky tvoria prílohu tohto VZN.
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa rušia VZN:
- VZN obce Hrkovce č. 2/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach,
- VZN obce Hrkovce č. 1/2008 o trhovom poriadku na trhovom mieste
§ 11
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN obce Hrkovce č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci Hrkovce bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva v
Hrkovciach dňa 08.12.2015

Gejza Nagy
starosta obce
1 § 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
2 § 10 Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z. , ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj
a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka
a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam
3 § 5 Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z.
4 § 6 Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z.
5 § 3 Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z.
6 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 127/2012 o označovaní potravín
7 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava

Potravinového kódexu SR upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich
(oznámenie č. 649/2006 Z. z.)
8 § 6 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách,
§ 13 ods. 4 písm. a) a § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
9 § 7 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z.
10 § 10 a § 11 zákona č. 178/1998 Z. z.

Návrh VZN bol na pripomienkovanie zverejnený na úradnej tabuli :
Vyvesené dňa: 23.11.2015
Zvesené dňa: 8.12.2015
VZN schválené dňa: 8.12.2015
Po schválení Obecným zastupiteľstvom bolo schválené VZN vyhlásené na úradnej tabuli:
Vyvesené dňa: 9.12.2015
Zvesené dňa: 28.12.2015

