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Všeobecne záväzné nariadenie
obce Rohov
č. 3 /2014
ktorým sa vydáva trhový poriadok obce Rohov
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VZN o trhovom poriadku obce Rohov

Obec Rohov podľa § 5 ods. 1 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 a v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie o trhovom poriadku.
§1
Všeobecné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území Obce Rohov.
§2
Vymedzenie pojmov
Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú základné ustanovenia uvedené v
zákone č. 178/1998 Z. z. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach (ďalej len zákon 178/1998) a v zákone č. 455/1991 O
živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Tieto
zákony zároveň upravujú pojmy:
•

trhové miesto,

•

trhovisko,

•

tržnica,

•

stánok s trvalým stanovišťom,

•

príležitostný trh,

•

ambulantný predaj,

•

správca trhoviska.
§3
Určenie správcu trhoviska

Správcom trhoviska je obec Rohov, Rohov 75, 906 04, zastúpená štatutárnym zástupcom
starostom, Mgr. Romanom Ravasom.
§4
Určenie trhového miesta
Obec Rohov ako správca verejného priestranstva určuje ako trhové miesta pre
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príležitostný trh a ambulantný predaj v obci Rohov:
•

verejné priestranstvo pred obecným úradom,

•

verejné priestranstvo pred obchodom Jednota (potrebný súhlas vlastníka!!!)
§5
Určenie trhových dní, predajného a prevádzkového času

Obec Rohov stanovuje predajné dni a predajný a prevádzkový čas na trhových miestach v
obci nasledovne:
•

počas spoločenských a kultúrnych podujatí organizovaných obcou počas celého
týždňa (pondelok až nedeľa) od 06.00 hod. do 22.00 hod.

•

pre príležitostný trh a ambulantný predaj v pracovných dňoch a v sobotu od 8:00
hod. do 19:00 hod.
§6
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

1. Na príležitostnom trhu sa môžu predávať:
•

ovocie a zelenina,

•

jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,

•

balené potravinárske a cukrárenské výrobky, oriešky, sušené ovocie

•

včelie produkty,

•

drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,

•

hračky,

•

knihy,audio a video nosiče,

•

domáce potreby

•

kvety

•

športové potreby,

•

textilné a odevné výrobky, obuv,

•

drobný tovar,

•

papierenské výrobky, domáce potreby,

•

kozmetika a drogériový tovar.

2. Ambulantne sa môžu predávať veci uvedené v § 9 odstavec 1 zákona 178/1998 a :
•

potraviny: mäso a mäsové výrobky,

•

kultúrne a okrasné rastliny a ich semená,
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•

záhradkárske potreby, hnojivá.

3. Na trhových miestach možno poskytovať služby podľa § 8 zákona 178/1998.
§7
Zákaz predaja
1. Na trhových miestach sa zakazuje predávať veci uvedené v § 6 zákona 178/1998.
2. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie obec podľa
§ 6 tohto VZN nepovolila, je zakázaný.
3. Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov,
pokiaľ je to v záujme obyvateľov obce.
§8
Oprávnenie na predaj
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať osoby uvedené
v § 10 zákona 178/1998.
2. Povolenie obce obsahuje nasledovné údaje: dátum, meno a priezvisko fyzickej
osoby alebo názov právnickej osoby predávajúceho, druh predávaných výrobkov
alebo poskytovanej služby, podpis štatutárneho zástupcu obce a pečiatku obce.
Vzor povolenia je v prílohe tohto VZN.
3. O vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovom mieste je obec povinná telefonicky alebo
elektronicky bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
(trhove.miesto@financnasprava.sk, alebo telefonicky na t.č. 048/431 72 22).
§9
Označenie trhového miesta
Trhové miesta v obci Rohov sú označené informačnou tabuľou s nápisom „Trhové miesto“
spolu s informáciami o druhu povolených výrobkov a poskytovaných služieb.
§ 10
Podmienky predaja a poskytovania služieb 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
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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, 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.
§ 11
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po skončení prevádzky
1. Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto v čistote a po skončení predaja
ho uviesť do pôvodného stavu. Vzniknutý odpad umiestni do nádob k tomu
určených. Zakazuje sa ponechať odpad na verejnom priestranstve.
2. Na vykonanie hygienických potrieb sú predávajúcemu v čase od 7:30 hod. do 15:30
hod. k dispozícii hygienické zariadenia v kultúrnom dome.
3. Predávajúci je pri registrácii povinný zložiť zálohu vo výške 5,- € za vyčistenie
verejného priestranstva, pričom táto záloha sa predávajúcemu po skončení predaja
a vyčistení vyhradeného miesta vráti.
4. Správca trhového miesta nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok
predajcov i ostatných účastníkov príležitostných trhov.
§ 12
Určenie nájomného za trhové miesto
Správca trhového miesta poskytuje trhové miesto bezplatne, povinnosťou predávajúceho
je zaplatiť iba poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase vo výške 3€.
§ 13
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach sú určené v § 11 zákona 178/1998.
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§ 14
Sankcie
Obec ako orgán dozoru (§ 12 odst1. pís. c zákona 178/1998) môže za porušenie tohto
VZN:
1. uložiť pokutu fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe podľa § 12
odst. 2 zákona 178/1998
2. zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste fyzickej
alebo právnickej osobe § 12 odst. 4 zákona 178/1998.
§ 15
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo Obce Rohov sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 28. 08. 2014 uznesením č. 18 /2014.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

V Rohove, 31. 08. 2014
Mgr. Roman Ravas
starosta obce

VZN o trhovom poriadku obce Rohov

Oprávnenie na predaj na trhových miestach v obci Rohov

Vydané dňa: 20. 04. 2015

Názov predajcu:..................................................

Druh predávaných výrobkov:..............................................................................................
Druh poskytovanej služby:..................................................................................................

…........................................
pečiatka

Mgr. Roman Ravas - starosta
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