číslo: 10/2017

Všeobecne záväzné nariadenie
OBEC POHORELÁ

Výtlačok číslo: 1

Obec Pohorelá v zmysle § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a doplnkov, § 3 ods. 8 a § 7 ods. 1 zák. 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 zák. č. 178/1998 Z. z.) v y d á v a
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 10/2017
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci
Pohorelá
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
Pripomienky zasielať
- Písomne na adresu: Obec Pohorelá, Nová 392, 976 69 Pohorelá
- Ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Pohorelej
- Elektronicky na e-mailovú adresu: obec@pohorela.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

13. 11. 2017
13. 11. 2017
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24. 11. 2017

27. 11. 2017

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
Vyhlásené zverejnením na internetovej stránke obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

01. 12. 2017
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Ing. Jana Tkáčiková, v.r.
starostka obce

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 10/2017 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v Obci Pohorelá
§1
Všeobecné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území Obce Pohorelá a podmienky
predaja počas príležitostných trhov.
§2
Určenie trhového miesta, trhových dní a predajného a prevádzkového času
(1) Obec Pohorelá ako správca verejného priestranstva určuje nasledovné trhové miesta pre
príležitostné trhy:
a) tržnica a trhovisko na ulici Sihla v areáli amfiteátra
b) pri príležitosti konania spoločenských podujatí verejné priestranstvo na námestí
c) parkovacia plocha na ulici M. R. Štefánika pri kaplnke J. Krstiteľa
(2) Obec Pohorelá ako správca verejného priestranstva určuje nasledovné trhové miesta pre
ambulantný predaj:
a) trhovisko na ulici Sihla v areáli amfiteátra
b) parkovacia plocha na ulici M. R. Štefánika pri kaplnke J. Krstiteľa
(3) Obec Pohorelá stanovuje predajné dni a predajný a prevádzkový čas na trhových miestach
v obci nasledovne:
- pondelok až sobota od 7:00 do 18:00 hod
§3
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
(1) Na príležitostnom trhu a trhovisku sa môžu predávať

a) ovocie a zelenina,
b) mäso a mäsové výrobky
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
d) balené potravinárske a cukrárenské výrobky, oriešky, sušené ovocie,
e) včelie produkty,
f) drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,

g) hračky,
h) knihy, audio a video nosiče,
i) výrobky spotrebnej elektroniky,
j) domáce potreby
k) poľnohospodárske výrobky –kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, obilie
l) športové potreby,
m) textilné a odevné výrobky, obuv,
n) drobný tovar,
o) papierenské výrobky, domáce potreby,
p) kozmetika a drogériový tovar.
(2) Na príležitostnom trhu a trhovisku možno okrem služieb uvedených v §8 zák. č. 178/1998
Z. z. poskytovať tieto služby:
a) čistenie peria.
(3) V obci sa ambulantne môžu predávať výrobky uvedené v §9 ods. 1 zák. č. 178/1998 Z. z.

§4
Zákaz predaja

(1)
z.

Na trhových miestach je zakázané predávať výrobky uvedené v §6 zák. č. 178/1998 Z.

§5
Oprávnenie na predaj
(1) Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej produkcie a lesné plodiny,
c) občania predávajúci použité vlastné výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
(2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný pred každým predajom nahlásiť sa na Obecnom
úrade v Pohorelej a zaplatiť poplatok v zmysle Prílohy č. 1 VZN č. 2/2013 – Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce
(3) Predávajúci je povinný mať svoje predajné zariadenie označené menom priezviskom a
adresou trvalého pobytu, resp. obchodným menom a adresou sídla alebo miesta podnikania.

§6
Podmienky predaja na trhových miestach
(1) Na trhových miestach je možné predávať poľnohospodárske výrobky a tovary v súlade s
platnou právnou úpravou a technickými a hygienickými normami. Výrobky a tovary musia byť
zdravotne nezávadné.
(2) Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia. Tovar a výrobky je
povinný predávajúci na požiadanie zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať.
(3) Lesné plody, poľnohospodárske výrobky a ďalšie poľnohospodárske produkty musia byť
očistené, zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých listov.
(4) Poľnohospodárske výrobky a tovary musia byť viditeľne a zreteľne označené
maloobchodnými cenami, a ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných
triedach, aj akostnou triedou.
(5) Predávajúci je povinný sa pri užívaní vyhradeného miesta riadiť pokynmi správcu trhového
miesta, ktorým je: Obec Pohorelá, Nová 392, 976 69 Pohorelá.
(6) Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto v čistote a po skončení predaja ho
uviesť do pôvodného stavu. Zakazuje sa ponechať odpad na verejnom priestranstve.
(7) Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia musia mať pri predaji autorizovanú
inšpekčnú knihu.
(8) Správca trhového miesta zabezpečuje výber poplatku za trhové miesto podľa Prílohy č. 1
VZN Obce Pohorelá č. 2/2013 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
(9) Správca trhového miesta kontroluje u predávajúceho
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch,
g) osvedčenie o znalosti húb pri predaji húb,
h) ďalšie náležitosti v zmysle ustanovení zák. č. 178/1998 Z. z.,
(10) Správca trhového miesta nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok predajcov
i ostatných účastníkov príležitostných trhov.

§7
Záverečné ustanovenia
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie Obce
Pohorelá č. 2/2014.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Pohorelej uznesením 48/2017 zo dňa 01. 12. 2017
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 22. 12. 2017.

Ing. Jana Tkáčiková, v.r.
starostka obce

