Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Hrkovce č. 4/2015
Trhový poriadok trhového miesta obce Hrkovce
Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhovisku v Kultúrnom dome obce Hrkovce č.94, verejné priestranstvo pred Obecným úradom
a verejnom priestranstve na autobusovej zastávke vedľa potravín Levické spotrebné družstvo COOP
Jednota. Určený priestor je vyznačený nápisom “Trhové miesto“. podľa VZN obce Hrkovce
č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Hrkovce.
§1
Správa trhového miesta
Správcom trhového miesta je obec Hrkovce, 936 01 Hrkovce , Obecný úrad Hrkovce 94
§2
Určenie priestranstva trhového miesta
Trhovisko je zriadené na nekrytom priestranstve , kde majú predávajúci k dispozícii na
prenájom nezastrešené verejné priestranstvá. Na trhovisku sú vytvorené podmienky aj na
ambulantný predaj.
§3
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na trhovisku je možné predávať nasledovné výrobky:
a) potravinárske výrobky:
a1) - mäsové výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky
a tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa osobitných predpisov1,
a2) - pekárske a cukrárske výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné
teplotné podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa platnej
legislatívy,
a3) 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),
a4) - 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),
a5) - sladkovodné trhové ryby (5),
a6) - ovocie, zeleninu, orechy, mak, zemiaky,
a7) - kvasená kapusta, ak je vyrobená v registrovanej výrobni s aktuálnym dátumom
výroby (6),
a8) - lesné plodiny,
a9) - čerstvé jedlé huby (7), spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v
prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov (8),
a10) - tekvicové jadierka,
b) kvetiny, okrasné rastliny, stromy, kríky,
c) liečivé byliny,

d) sadivový materiál,
e) vianočné stromčeky, čečina a výrobky z nej (7)
f) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové a ozdobné predmety,
g) spotrebné výrobky (9).
2. Na trhovisku možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie – predaj možno
vykonávať len v zariadeniach schválených RÚVZ Levice, ktoré spĺňajú požiadavky platnej
legislatívy,
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.
3. Zákaz predaja niektorých výrobkov:
Na trhovisku sa zakazuje predaj výrobkov uvedených v § 6 zákona.
§4
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
1. Na trhovisku môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a právnické osoby len na
základe povolenia vydaného obcou po doložení všetkých náležitostí vyplývajúcich zo
zákona (10), súhlasu správcu trhoviska a po zaplatení nájomného za predajné zariadenie.
2. Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovisku sú povinné dodržiavať všetky súvisiace
platné všeobecne záväzné právne predpisy, toto VZN a Trhový poriadok trhoviska.
3. Zásobovanie trhoviska je motorovými vozidlami povolené.
§5
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Trhové dni na trhovisku sú pondelok až sobota.
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) ambulantný predaj: pondelok – piatok 6.00 h. – 14.00 h., sobota 6.00 h. – 12.00 h,
§6
Pravidlá prenajímania predajných zariadení alebo za prenajatú plochu
1. Predajné zariadenia sa prenajímajú:
a) zmluvou o prenájme predajného zariadenia, ktoré uzavrie správca trhového miesta
a predávajúci na vzájomne dohodnutý čas, alebo
b) zaplatením denného nájomného za prenájom predajného zariadenia.
2. Na predajné zariadenie má prednostné právo ten záujemca, ktorý si predajné zariadenie:
a) prenajal uzatvorením písomnej zmluvy o prenájme predajného zariadenia,
b) nemá uzatvorenú písomnú zmluvu o prenájme predajného zariadenia, ale predajné zariadenie
obsadil na základe pokynov správcu trhoviska.
3. Za užívanie predajného zariadenia alebo plochy sa platí nájomné nasledovne:
a) Za trhové miesto alebo zariadenie 3 € za deň
b) Za prenajatú plochu kultúrneho domu 10 € za jednu hodinu
c) predajné zariadenie mimo predajného stola na predaj ostatných výrobkov a poskytovanie
služieb:

- za predaj z vozidla na deň
3€
- za predaj z koša a bedničiek na deň 3 €
§7
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po
skončení prevádzky
Predávajúci na trhovom mieste sú povinní:
a) udržiavať čistotu predajného miesta,
b) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,
c) zanechať po skončení predaja predajné miesto čisté,
d) nefajčiť v priestoroch trhoviska.
Správca trhoviska je povinný:
a) udržiavať čistotu areálu trhoviska:
- každý trhový deň mechanickým zametaním,
- mokrým čistením podláh podľa potreby,
b) zabezpečiť nádoby na komunálny odpad a ich vývoz,
§8
Záverečné ustanovenie
1. Tento trhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca trhoviska – Obec
Hrkovce
2. VZN Trhový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Hrkovciach dňa
8.12.2015

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 č. 4/2015 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

