Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: 6.novembra 2010
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: 21. novembra 2010
VZN zvesené z úradnej tabule dňa: 14. decembra 2010
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1. januára 2011

Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo veciach územnej samosprávy
v zmysle zákona NR SR 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 v znení neskorších predpisov s použitím § 7 zákona č. 274/1993 Z. z. o vymedzení
pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

vydáva pre katastrálne územie obce Hranovnica toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2010
o trhovom poriadku
na území k.ú. obce Hranovnica
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§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „trhový poriadok“) upravuje podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Hranovnica.
§2
Určenie priestranstva trhoviska a príležitostného trhu
Pre trhovisko a príležitostný trh obec Hranovnica určuje trhové miesto v priestore pri obecnom
úrade.
§3
Povolené druhy predávaných výrobkov
Na trhovisku a príležitostnom trhu sa môžu predávať spotrebné výrobky, najmä textilné
výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektronické výrobky, výrobky spotrebnej
elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby,
hračky, ovocie a zelenina, kvety, priesady kvetov a zeleniny.
§4
Povolené druhy poskytovaných služieb
Na trhovisku a príležitostnom trhu možno poskytovať tieto služby:
a/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
b/ oprava dáždnikov,
c/ oprava a čistenie obuvi,
d/ oprava dámskych, pánskych a cestovných tašiek,
e/ oprava športových potrieb,
f/ výroba kľúčov
§5
Zákaz predaja niektorých výrobkov
1) Na trhových miestach je zakázané predávať výrobky uvedené v § 6 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 právnych predpisov a výrobky:
a)
surové kravské, ovčie, kozie mlieko a mliečne výrobky z nich vyrobené, vajcia vodnej
hydiny, mäso z domácich zvierat a diviny bez mraziarenského uskladnenia, ich vnútornosti,
tepelne neošetrené vaječné výrobky, ako aj všetky ostatné potraviny živočíšneho pôvodu, ktoré
nemajú osvedčenie o spôsobilosti podmienok vydané príslušným orgánom veterinárnej správy,
b)
sušené huby okrem sušených húb vyrábaných a balených oprávnenými výrobcami,
c)
lahôdkarské výrobky (výrobky studenej kuchyne) a cukrárenské výrobky s náplňou
pri predaji na trhovisku a príležitostných trhoch,
d)
potraviny určené na osobitné výživové účely a pochutiny neznámeho pôvodu
e)
zbrane, strelivo a pyrotechnické výrobky
d)
lesné plodiny
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§6
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
Za trhové dni v týždni sa určujú pondelok až sobota. Nedeľa môže byť predajným dňom iba pri
spoločenských, kultúrnych alebo športových akciách, ktoré podliehajú osobitnému schvaľovaniu
obce.
Predajný a prevádzkový čas sa určuje:
a/ pondelok až piatok od 8.00 hod. do 16.00 hod.
b/ sobota od 8.00 hod. do 14.00 hod..
§7
Povinnosti predávajúceho
1) Predávajúci je povinný dodržiavať podmienky predaja a trhový poriadok trhoviska. Oprávnené
fyzické osoby a právnické osoby predávať výrobky a poskytovať služby sú povinné pred vstupom
na trhové miesta zaplatiť obci daň za užívanie verejného priestranstva, stanovený všeobecne
záväzným nariadením obce o miestnych poplatkoch.
2) Predávať na určenom mieste.
3) Zreteľne označiť predávané výrobky cenou a poskytované služby cenníkom za služby.
4) Ceny za predaný tovar, výrobky a služby správne účtovať a používať elektronickú registračnú
pokladnicu.
5) Predložiť správcovi trhového miesta a orgánom dozoru doklad o oprávnení na podnikanie a
poskytovanie služieb
6) Zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb.
7) Autorizovanú inšpekčnú knihu.
§8
Spôsob určenia dane za užívanie verejného priestranstva za predajné zariadenia alebo za
užívanú plochu
Oprávnené fyzické osoby a právnické osoby predávať výrobky a poskytovať služby sú povinné
zaplatiť obci daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle platného VZN.
§9
Oprávnenie a riadenie prevádzky trhovísk a trhových miest
1) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb v súlade s týmto VZN riadi poverená osoba.
Poverenou osobou je zamestnanec obce – správca obecných zariadení a techniky, alebo vo
výnimočných prípadoch zamestnanec obce určený starostom obce.
2) Poverená osoba:
- musí sa pri výkone svojej funkcie preukázať poverením obce a byť viditeľne označená
- vytvára podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a ochranu pred požiarmi
- zodpovedá za čistotu trhoviska, odvoz odpadkov a dezinfekciu trhoviska
- o zistených nedostatkoch informuje správcu trhoviska
3) Správcom trhového miesta je Hranovnica.
§ 10
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po
skončení prevádzky
1) Na trhových miestach môžu oprávnené fyzické osoby a právnické osoby predávať výrobky
len čisté a pri predaji dodržiavať čistotu a hygienu predávaných výrobkov, ako aj čistotu a
hygienu predávajúceho a poskytujúceho služby.
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2 Fyzické osoby a právnické osoby predávajúce výrobky a poskytujúce služby sú povinné na
trhových miestach počas predaja výrobkov a poskytovania služieb udržiavať zabraté miesto v
čistote a po ukončení prevádzky zanechať zabraté miesto čisté.
3) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia a trhového poriadku môže správca trhoviska
predávajúcemu zakázať predaj výrobkov, resp. poskytovanie služieb alebo vylúčiť ho z predaja.
4) Dodržiavať hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy.
§ 11
Orgány dozoru a sankcie
1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
 Slovenská obchodná inšpekcia
 Obec Hranovnica
 Obvodný úrad v Poprade
2) Orgány dozoru môžu uložiť pokutu:
a) od 1 660,- € do 16 596,- € fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové
miesto bez povolenia
b) od 166,- € do 16 596,- € fyzickej osobe alebo právnickej osobe , ktorá predáva výrobky
a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, alebo predáva výrobky, ktorých
predaj je zakázaný
3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinnosti, najneskôr do 3 rokov odo dňa keď k porušeniu došlo.
4) Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia
predáva výrobky a poskytuje služby.
§ 12
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica na
svojom 43. zasadnutí dňa 19.novembra 2010 uznesením č. 386/2010.
§ 13
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011 .

Ing. Martin Benko
starosta obce

Stránka 4 z 4

