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Obec HUNCOVCE
VZN O PRAVIDLÁCH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB
NA TRHOVÝCH MIESTACH NA ÚZEMÍ OBCE A TRHOVÝ PORIADOK

Obec Huncovce, v súlade s ustanovením § 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade
s ustanoveniami § 3 odsek 8 a § 5 odsek 1 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 predpisov (ďalej aj
„zákon o podmienkach predaja na trhových miestach“) vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo __/2022
O PRAVIDLÁCH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŢIEB
NA TRHOVÝCH MIESTACH NA ÚZEMÍ OBCE HUNCOVCE
A TRHOVÝ PORIADOK

§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“)
a) ustanovuje:
1. druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, ktorých predaj
a poskytovanie je na trhových miestach na území obce povolené,
2. trhové dni na území obce, predajný a prevádzkový čas,
3. ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce,
b) vydáva Trhový poriadok pre trhovisko. Trhový poriadok pre trhovisko tvorí Prílohu 1
tohto nariadenia.

§2
Základné ustanovenia

1

(1)

Obec Huncovce (ďalej aj „obec“) zriaďuje trhové miesto pri výkone samosprávy.1

(2)

Trhové miesta sú na území obce Huncovce zriadené v priestoroch:
a) verejné priestranstvo pred polyfunkčným objektom na Farskej ulici, pred budovou
číslo 32/63 (ďalej aj „trhovisko“),
b) spoločenská sála BISTRA-STOP Huncovce, budova na Hlavnej ulici, číslo 99/81
(ďalej aj „trhovisko“).

(3)

Trhové dni a prevádzkový čas trhoviska sú na území obce Huncovce:
a) v pondelok až piatok od 7,00 hod. - 18,00 hod.,
b) v sobotu od 7,00 hod. - 15,00 hod.

§ 4 odsek 3 písmeno i) zákona o obecnom zriadení
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§3
Výrobky povolené na predaj na trhovisku obce
Predajca je osobou oprávnenou predávať na trhovisku:
a) potraviny:
1. ovocie, zelenina, zemiaky, strukoviny, olejniny,
2. med a výrobky z neho v originálnom balení,
3. trhové konzumné ryby,
4. čerstvé mäso,
5. mliečne výrobky,
6. produkty rybolovu,
7. cukrovinky a trvanlivé pečivo,
8. pekárenské výrobky,
9. neporušené a nepokrájané čerstvé huby,
10. lesné plodiny,
11. balené potraviny,
b) nepotravinové výrobky:
1. sezónne ozdobné a úžitkové predmety,
2. drevené a prútené doplnky a predmety,
3. ľudovoumelecké výrobky,
4. bytové doplnky,
5. záhradný nábytok,
6. ovocné stromčeky,
7. sadenice,
8. vianočné stromčeky,
9. vianočné ozdoby,
c) živú hydinu.

§4
Sluţby povolené na poskytovanie na trhovisku obce
Poskytovateľ služby je osobou oprávnenou poskytovať na trhovisku služby:
a) čistenie peria,
b) brašnárske služby,
c) ľudová technická zábava,
d) maľovanie portrétov,
e) fotografovanie,
f) tetovanie umývateľnými prostriedkami.

§5
Ďalšie skutočnosti dôleţité z hľadiska obce
Predávajúci na vlastné náklady zabezpečuje predajné zariadenia zabezpečujúce primeranú
kultúru predaja a zabezpečujúce primeranú kultúru a bezpečnosť služieb poskytovaných
na trhovom mieste.
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§6
Trhový poriadok pre trhovisko
(1)

Trhový poriadok pre trhovisko tvorí Prílohu 1 tohto nariadenia.

(2)

Trhový poriadok pre trhovisko je uložený na obecnom úrade obce a sprístupnený
verejnosti na webovom sídle obce a vyvesením na informačnej tabuli trhoviska.

§7
Záverečné ustanovenia
Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Huncovce na svojom zasadnutí dňa ________2022.

§8
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa _____________2022.

§9
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach na území obce Huncovce, vrátane dodatkov.

§ 10
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______ 2022 (alebo 15-tym dňom
od vyvesenia).
________________________
Ing. Peter Majerčák
starosta obce

Počet príloh: 1
ZOZNAM PRÍLOH
Číslo
NÁZOV PRÍLOHY
prílohy
1. Trhový poriadok pre trhovisko

Počet
strán
3
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Príloha 1 k nariadeniu číslo __/2022
TRHOVÝ PORIADOK PRE TRHOVISKO

Článok 1
Správca trhoviska
Správca trhoviska: OBEC HUNCOVCE

Článok 2
Priestranstvo trhoviska a príleţitostného trhu
Obec zriaďuje trhové miesto na území obce pre trhovisko v priestoroch:
a) verejné priestranstvo pred polyfunkčným objektom na Farskej ulici, pred budovou
číslo 32/63 (ďalej aj „trhovisko“),
b) spoločenská sála BISTRA-STOP Huncovce, budova na Hlavnej ulici, číslo 99/81
(ďalej aj „trhovisko“).

Článok 3
Trhové dni pre trhovisko, predajný a prevádzkový čas
Predajný a prevádzkový čas pre trhovisko:
a) v pondelok až piatok od 7,00 hod. - 18,00 hod.,
b) v sobotu od 7,00 hod. - 15,00 hod.

Článok 4
Výrobky povolené na predaj na trhovisku obce
Na trhovisku obce je možné predávať:
a) potraviny:
1. ovocie, zelenina, zemiaky, strukoviny, olejniny,
2. med a výrobky z neho v originálnom balení,
3. trhové konzumné ryby,
4. čerstvé mäso,
5. mliečne výrobky,
6. produkty rybolovu,
7. cukrovinky a trvanlivé pečivo,
8. pekárenské výrobky,
9. neporušené a nepokrájané čerstvé huby,
10. lesné plodiny,
11. balené potraviny,
b) nepotravinové výrobky:
1. sezónne ozdobné a úžitkové predmety,
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2. drevené a prútené doplnky a predmety,
3. ľudovoumelecké výrobky,
4. bytové doplnky,
5. záhradný nábytok,
6. ovocné stromčeky,
7. sadenice,
8. vianočné stromčeky,
9. vianočné ozdoby,
c) živú hydinu.

Článok 5
Sluţby povolené na poskytovanie na trhovisku obce
Na trhovisku obce je možné poskytovať služby:
a) čistenie peria,
b) brašnárske služby,
c) ľudová technická zábava,
d) maľovanie portrétov,
e) fotografovanie,
f) tetovanie umývateľnými prostriedkami.

Článok 6
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania sluţieb
Predávať výrobky a poskytovať služby na trhovisku obce je možné len ambulantne
z prenosných predajných zariadení, stolov, pultov a podobne.

Článok 7
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení
Obec ako správca trhoviska neprenajíma prenosné predajné zariadenia. Prenosné predajné
zariadenie, stôl, pult a podobne si zabezpečí predávajúci.

Článok 8
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie a prenajatú plochu
Daň za užívanie verejného priestranstva ukladá obec samostatným nariadením obce.
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Článok 9
Pravidlá dodrţiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov
a poskytovania sluţieb a po skončení prevádzky
(1)

Na trhovom mieste je možné predávať výrobky len čisté, pri predaji tovarov
a poskytovaní služieb je povinnosťou dodržiavať čistotu a hygienu.

(2)

Predajné miesto je potrebné udržiavať počas predaja a poskytovania služby v čistote a po
ukončení prevádzky ho zanechať čisté a nepoškodené.

(3)

Nakladanie s komunálnym odpadom upravujú ustanovenia nariadenia obce.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
Trhový poriadok nadobúda účinnosť dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia
obce Huncovce, ktorým bol schválený.

________________________
Ing. Peter Majerčák
starosta obce
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