Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Lovce
č.1/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach a vydanie trhového poriadku
Obec Veľké Lovce podľa § 3 ods.8, zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov , podľa § 5 ods.1 zákona č.178/1998 Z.z. o trhovom poriadku, podľa § 7 ods.1 o
obmedzení predaja výrobkov a v zmysle § 6 ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
č.1/2015

Článok 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje /ďalej len VZN/:
I. vydanie trhového poriadku
II. úpravu podmienok predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach
III. obmedzenie predaja výrobkov
IV. ambulantný predaj v obci
Článok 2

Trhový poriadok podľa § 5 zákona 178/1998
Obec určuje:
1.Za priestranstvo trhoviska parkovisko pred kostolom až po budovu bývalého obecného úradu
č.99 /priestor mimo cesty/ a priestor pred vyššie uvedenou budovou č.99.
2.Trhovisko je označené tabuľou s údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných
službách.
3.a/Podmienkou predaja na trhovisku je žiadať vopred povolenie na predaj, zaplatiť na
obecnom úrade poplatok, umiestnenie predávaných výrobkov na svoje stoly alebo
stojany. Dodržovať povinnosti predávajúceho v zmysle § 11 zákona 178/1998
Na trhovisku vo dvore obecného úradu č.99 sa predáva ovocie a zelenina prednostne
z prebytkov obyvateľov obce.
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4.Obec určuje trhové dni nasledovne:
a/na trhovisku v pracovné dni v utorok a piatok od 8,00 hod do 14,00 hod.
5.Prenosné predajné zariadenia obec nemá preto ho nemôže prenajímať
6.Nájomné za prenajatú plochu do 20 m2 je 5,00 €/deň/akcia
vyberá sa v zmysle VZN č.4/2012 ako daň za užívanie verejného priestoru.
Prenajatie stola vo dvore starej budovy obecného úradu č.99 na predaj zeleniny a ovocia z
prebytkov obyvateľov obce je 1,00 €/stôl/deň.
7.Dodržiavanie čistoty-predávajúci je povinný počas predaja dodržiavať čistotu
a hygienu a po ukončení predaja dať miesto na ktorom predával do
pôvodného stavu.
8.Správca trhoviska v Obci Veľké Lovce je OBEC Veľké Lovce.

Článok 3

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb v zmysle § 3 ods.8
na trhovisku .
1.Predaj výrobkov:
a/ovocie a zelenina, poľnohospodárske výrobky na výživu ľudí, med
b/kvety, priesady do záhrad, ovocné a okrasné kríky a stromčeky,
c/knihy, denná a periodická tlač,
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
d/sezónne, ozdobné a užitkové predmety /v čase vianočnom a veľkonočnom/
e/textílie a odevné výrobky, textilná galantéria
f/obuv, kožená galantéria
g/pomôcky do kuchyne,výrobky pre záhradkárov
2.Služby:
a/brúsenie nožov a pracovných pomôcok
b/opravy dáždnikov
c/oprava obuvi
d/čistenie peria
3.Trhové dni , predajný a prevádzkový čas je určený v trhovom poriadku
článok 2, odsek 4/

Článok 4
Obmedzenie predaja výrobkov v zmysle § 7 ods.1
1.Na trhových miestach sa môžu predávať iba potraviny,ktoré ustanoví obec všeobecne
záväzným nariadením po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej
kontroly potravín.
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Článok 5
Ambulantný predaj v obci v zmysle § 9
1.V obci sa môže ambulantne predávať:
a/ovocie a zelenina
b/mäso a mäsové výrobky
c/živé ryby v pojazdných predajniach
2.Podmienky predaja sú umiestnenie pojazdnej predajne v rámci určeného priestranstva
trhoviska, uhradiť poplatok za prenájom trhového miesta.

Článok 6
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1.Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje OZ Veľké Lovce
2.Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli po schválení v OZ
3.Ruší sa VZN o Trhovom poriadku z roku 1997 /č. 14/970214/ a VZN o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach z roku
1998 /pod č.23/980904/.

Ing. Libor Kráľ
starosta obce v. r.
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