VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Č.7/2016
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území
Obce Trenčianske Stankovce
Obec Trenčianske Stankovce podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 4 ods. 3 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom 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
vydáva
Všeobecne záväzne nariadenie obce č. 7/2016
Článok I.
Úvodné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach.

Článok II.
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas v Obci Trenčianske Stankovce sú určené takto:
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok

od 800 hod. do 1500
od 800 hod. do 1500
od 800 hod. do 1600
od 800 hod. do 1400
Článok III.
Určenie trhového miesta

1. Trhovým miestom je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné
priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.
2. Obec Trenčianske Stankovce disponuje trhovým miestom určeným na ambulantný
predaj pri budove obecného úradu a umožňuje zriadenie stánku s trvalým stanovišťom.

Článok IV.
Úhrada za ambulantný predaj
Daň za užívanie verejného priestranstva (ambulantný predaj) určuje VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a nájomné za
umiestnenie stánku s trvalým stanovišťom určuje VZN o určení nájomného za prenájom
nebytových priestorov, pozemkov a osobitných vecí vo vlastníctve obce.
Článok V.
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste obec vydáva na
základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste. Predávajúci podáva žiadosť, ktorá je uvedená v prílohe tohto VZN a za splnenia
zákonných podmienok.
2. V Obci Trenčianske Stankovce sa môže ambulantne predávať:
a) ovocie a zelenina (musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných
predpisov),
b) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady, ozdobné
kry, semená, ovocné stromčeky),
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
d) sezónne ozdobné a úžitkové predmety (najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom,
pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam),
e) spotrebné výrobky,
f) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety,
g) knihy, denná a periodická tlač,
h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
2. Na trhových miestach je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a výbušné predmety,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na
príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy
živočíchov,
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj
domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a
drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami

chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
3. Potraviny, pri predaji ktorých musia byť splnené podmienky stanovené osobitnými
predpismi t. j. vyžaduje sa osvedčenie:
a) včelí med - musí byť zmyslovo bezchybný, zdravotne nezávadný, uvádzaný do
predaja v originálnom balení z hygienicky nezávadného materiálu, označený v zmysle
NV SR č. 360/2011. Med môžu predávať (ponúkať) osoby, ktoré majú potvrdenie
o registrácii vydané miestne príslušnou RVPS.
b) vajcia – povolený je len predaj čerstvých slepačích vajec, označených, pochádzajúcich
od predajcov, ktorým bolo vydané potvrdenie o registrácii miestne príslušnou RVPS.
Predaj slepačích vajec je možný, ak sú predajné miesta na tento účel vybavené
vhodným skladovým priestorom. Vajcia pri predaji musia byť chránené proti
priamemu pôsobeniu slnečných lúčov.
c) trhové konzumné ryby - môžu byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore za
podmienok stanovených orgánmi veterinárnej správy,
d) huby - možno predávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Nie je
možný predaj pokrájaných alebo sušených húb,
e) mlieko a mliečne výrobky - je možné predávať na trhovisku v originálnom balení, ak
je na tento účel predajné miesto vybavené chladiacou vitrínou. Tieto potraviny musia
mať vystavené potvrdenie o registrácii vydané miestne príslušnou RVPS.
f) mäso a mäsové výrobky - predaj môže byť uskutočnený len z automobilov určených
na uvedený predaj. Podmienky predaja stanoví vo vydanom rozhodnutí Úrad
verejného zdravotníctva.
4. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) fotografické, video a reprografické služby,
g) brašnárske služby.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Trenčianskych Stankovciach dňa 12.09.2016 uznesením č. 53/2016.
2. Prijatím tohto VZN sa ruší VZN č. 2/1998 trhový poriadok Obce Trenčianske Stankovce.

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce bolo po schválení vyvesené dňa 13.09.2016 na
úradnej tabuli obce a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
Obce Trenčianske Stankovce.
V Trenčianskych Stankovciach, dňa 22.08.2016

Martin Markech,JUDr.
starosta obce

VZN vyvesené na úradnej tabuli v Obci Trenčianske Stankovce : 22.08.2016
VZN schválené 12.09.2016
VZN platné od 28.09.2016

