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Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vrbová nad Váhom
číslo 1/2017
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území obce Vrbová nad Váhom
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom, v súlade s § 6 ods.1, § 11 ods.4 písm.
g) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3
ods.8 zákona číslo 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 sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach na území obce Vrbová nad Váhom (ďalej len
„obec“) v súlade s osobitným predpisom1.
§2
Druhy predávaných výrobkov
a) Na trhových miestach na území obce (ďalej len „trhové miesta“) sa môžu predávať výrobky
určené týmto VZN.
b) Na trhových miestach v obci sa môžu predávať:
a) potravinárske výrobky,
1. originálne balené potravinárske výrobky,
2. mlieko a mliečne výrobky,
3. mäso a mäsové výrobky,
4. pekárenské a cukrárske výrobky,
5. čerstvé slepacie vajcia v súlade s osobitným predpisom2,
6. včelí med a včelie produkty v súlade s osobitným predpisom2,
7. ovocie, zelenina, strukoviny, zemiaky, olejniny, obilniny, byliny, pestované huby v
súlade s osobitným predpisom2
8. lesné plodiny,
9. živé zvieratá v súlade s osobitným predpisom3,
10. malé množstvo mäsa z hydiny a králikov v súlade s osobitným predpisom4
b) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na výživu ľudí a to kvety,
sadenice, semená, ozdobné rastliny, kríky, stromy (ovocné, okrasné, vianočné)
c) remeselné, úžitkové, umelecké a ozdobné predmety,
d) knihy, periodická a neperiodická tlač,
zákon 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
2 nariadenie vlády 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 zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov
4 nariadenie vlády č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske
prevádzkarne a malé množstvá
1

e) spotrebné výrobky v súlade s osobitným predpisom5.
c)

Potravinárske výrobky podľa § 2 ods.2 písm. a) bodu 1 až 4 tohto VZN možno predávať, ak
pochádzajú zo schválených potravinárskych prevádzok alebo registrovaných
maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu a zo zariadení schválených na
tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva.

d)

Pri predaji potravinárskych výrobkov a živých zvierat musia byť dodržané podmienky podľa
osobitných predpisov 2,3,4.
§3
Druhy poskytovaných služieb

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Na trhových miestach v obci možno poskytovať služby:
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
brúsenie nožov, nožníc, nástrojov,
oprava dáždnikov,
oprava a čistenie obuvi,
kľúčové služby,
služby zábavného charakteru (kolotoče, strelnica a podobné atrakcie),
jazda na koni, resp. iných úžitkových zvieratách,
fotografické, video a reprografické služby,
brašnárske služby, oprava tašiek a koženej galantérie,
čistenie peria.
§4
Ambulantný predaj v obci

(1) Na území obce okrem potravín uvedených v osobitnom predpise6 možno ambulantne
predávať nasledovné potraviny:
1. originálne balené potravinárske výrobky,
2. mlieko a mliečne výrobky,
3. mäso a mäsové výrobky,
4. pekárenské a cukrárske výrobky,
5. čerstvé slepacie vajcia v súlade s osobitným predpisom2,
6. včelí med a včelie produkty v súlade s osobitným predpisom2,
7. ovocie, zelenina, strukoviny, zemiaky, olejniny, obilniny, byliny, pestované huby v
súlade s osobitným predpisom2
8. lesné plodiny,
9. živé zvieratá v súlade s osobitným predpisom3,
10. malé množstvo mäsa z hydiny a králikov v súlade s osobitným predpisom4.
(2) Potravinárske výrobky podľa § 4 ods.1 písm. bodu 1 až 4 tohto VZN možno ambulantne
predávať, ak pochádzajú zo schválených potravinárskych prevádzok alebo registrovaných
maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu a zo zariadení schválených na
tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva.

5
6

§ 7 ods.2 a 3 zákona č. 178/1998 Z.z.
§ 7 ods.1 a § 9 ods.1 zákona č. 178/1998 Z.z.

§5
Trhové miesta v obci
Trhové miesta v obci sú:
a) Trhové miesta pre príležitostné trhy:
1. Jarmok pri príležitosti obecných dní – na športovom ihrisku alebo vo dvore obecného
úradu podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva,
b) Trhové miesta na ambulantný predaj :
1. na verejnom priestranstve v obci pred parkom v parkovisku
2. vo dvore obecného úradu,

§6
Druh a obdobie konanie príležitostných trhov
V obci sa konanú tradičné príležitostné trhy:
a) jarmok pri príležitosti obecných dní - v druhú alebo tretiu sobotu v mesiaci júl podľa
rozhodnutia obecného zastupiteľstva

§7
Trhové dni a predajný a prevádzkový čas
(1) Trhové dni v obci sú pondelok až piatok v týždni. Príležitostné trhy sa môžu konať aj
v sobotu. (napr. Jarmok pri príležitosti Obecných dní sa koná v sobotu a nedeľu, určenú
obecným zastupiteľstvom.
(2) Predajný a prevádzkový čas je od 8.00 do 17.00 hodiny. Toto obmedzenie neplatí na
príležitostné trhy (napr. na jarmok pri príležitosti Obecných dní ).
§8
Stánky s trvalým stanovišťom
Na území obce môžu byť umiestnené stánky s trvalým stanovišťom, ktoré spĺňajú
všeobecné, technické, hygienické a prevádzkové podmienky podľa osobitných predpisov7.
§9
Označenie predávajúceho
(1) Fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré predávajú výrobky alebo
poskytujú služby na trhových miestach v obci sú povinný označiť svoje predajné zariadenie
podľa osobitného predpisu8.
(2) Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, fyzické osoby predávajúce vlastné použité
výrobky v primeranom množstve medzi sebou a fyzické osoby, ktoré sú autormi
predávaného výroku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, sú povinné

7
8

§ 2 ods. 4 zákona č.178/1998 Z.z.
§ 11 ods.1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z.z.

označiť trhové miesto nasledovne:
predávajúceho.

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu

§ 10
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Vrbovej nad Váhom dňa 13.04.2017.
(2) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbová nad Váhom číslo 02/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Vrbová nad Váhom.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 30.04.2017
Vo Vrbovej nad Váhom 28.04.2017

Jozef Nagy
zástupca starostu obce

