OBEC Ž I T A V A N Y

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žitavany
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o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na území obce Žitavany a Trhový poriadok obce Žitavany
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Vyvesené na úradnej tabuli od 30. 11. 2015 do 15. 12. 2015.
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Obec Žitavany podľa § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. a 455/1991, o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a Trhový poriadok
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2015,
ktorým sa schvaľuje trhový poriadok a podmienky pre predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach v obci Žitavany.
§1
Predmet úpravy
Všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach na území obce, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, úlohu obce pri zriaďovaní a
povoľovaní trhových miest, povinnosti správcu trhových miest a oprávnenia orgánov dozoru
pri kontrole a uplatnení sankcií pri nedodržaní tohto VZN a príslušných zákonov a Trhový
poriadok.
§2
Základné pojmy a informácie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") upravuje najmä:
a) zriaďovateľa a zriadenie trhových miest na území obce Žitavany,
b) podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a pri
ambulantnom predaji,
c) druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na príležitostných trhoch
a pri ambulantnom predaji,
d) prevádzkový čas na trhových miestach,
f) povinnosti predávajúcich na trhových miestach.
2. Obec Žitavany je správcom trhového miesta a prostredníctvom Obecného úradu zriaďuje
predajné miesta, ktorými sú:
a) trhové miesto a príležitostný trh,
b) ambulantný predaj.
3. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) trhovým miestom - trhovisko, tržnica, príležitostný trh, stánok s trvalým
stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh a ambulantný predaj.
b) príležitostným trhom sa rozumie - predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
verejnom priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a
výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.
ambulantným predajom - predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na
určenom verejnom priestranstve; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné
predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa
vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.

§3
Zriadenie trhových miest
1. Priestorom príležitostného trhu, trhovým miestom sú:
a) priestranstvo na ulici Kňažická pred potravinami Jednota (parc. č. 132 kat. úz.
Kňažice)
b) priestranstvo na ulici Opatovecká pri pomníku (parc. č. 234/1 kat. úz. Opatovce)
c) verejné priestranstvo pri futbalovom ihrisku v Žitavanoch na ulici Športová (parc.
č. 742 kat. úz. Kňažice)
d) Kultúrno – spoločenské zariadenie, ulica Opatovecká č. 847/32 (parc. č. 214 kat. úz.
Opatovce)
2. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach vydáva obec
Žitavany prostredníctvom obecného úradu za podmienok ustanovených zákonom č.
178/1998 Z. z.
3. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta prihliada obec Žitavany na ochranu verejného
poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a
poskytovania služieb.
4. Na základe povolenia môžu na trhových miestach predávať len osoby oprávnené na
podnikanie a:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov a
občania z členských štátov Európskej únie za podmienok ustanovených zákonom a týmto
VZN,
b) fyzické osoby, ktoré predávajú rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej,
alebo chovateľskej činnosti a sú zapísané v zmysle zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom
podnikaní občanov v znení neskorších predpisov do evidencie obce ako samostatne
hospodáriaci roľníci,
c) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo, ktoré preukážu oprávnenie užívať
poľnohospodársku pôdu,
d) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou.
§4
Správa trhového miesta
1. Správu a organizáciu trhového miesta vykonáva obec Žitavany prostredníctvom obecného
úradu.
2. Správca trhoviska, tržnice a príležitostného trhu je povinný najmä:
a) vypracovať trhový poriadok a zverejniť ho na trhovom mieste,
b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov
a poskytovaní služieb,
c) dbať na dodržiavanie čistoty a poriadku na trhových miestach,
d) vydávať povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
3. Správca trhového miesta vydá povolenie na predaj na trhových miestach a ambulantný
predaj s tým, že žiadateľ k písomnej žiadosti pripojí doklady preukazujúce splnenie
všetkých požiadaviek a oprávnení na podnikanie, predaj tovaru a poskytovanie služieb,
fotokópiu strany označenej ako „Záznamy daňového úradu“ z jeho knihy elektronickej

registračnej pokladne, čestné vyhlásenie s uvedením osobitného predpisu, že nie je
povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú
pokladnicu. Ak predajca nepožiada písomne o vydanie povolenia, alebo nepredloží
požadované podklady, tak mu obec povolenie nevydá.
Vydanie povolenia obec telefonicky, alebo elektronickou poštou oznamuje Finančnému
riaditeľstvu SR.
§5
Rozsah a podmienky predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach
v obci Žitavany
1. Na trhových miestach v obci Žitavany je možné predávať nasledovný tovar:
- ovocie a zelenina,
- umelé aj živé kvety a výrobky z kvetov a zelene,
- knihy, denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo
iných diel,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií v zmysle príslušných zákonných
ustanovení,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- včelie produkty a med odsúhlasené príslušnou veterinárnou správou,
- balená a nebalená zmrzlina, pričom predaj nebalenej zmrzliny je možné uskutočňovať iba v
stánkoch s trvalým stanovišťom alebo iných prevádzkarniach, ktoré sú na tento účel
osobitne vybavené,
- sezónne ozdobné a úžitkové predmety (napr. v predvianočnom a veľkonočnom období),
- spotrebný tovar (najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar
a hračky) sa môže predávať výlučne len v prevádzkarniach tržníc, v stánkoch s trvalým
stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach,
- vianočné stromčeky a čečina v predvianočnom období,
- huby čerstvé, za predpokladu, že predávajúci má „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na
predaj“,
- dreviny, kry a ich priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny,
- sladkovodné trhové konzumné ryby, domáca vodná hydina a domáca hrabavá hydina na
základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
- pekárenské výrobky,
- medovníky,
- varená kukurica,
- lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka
alebo správcu pozemku,
- sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými výrobcami),
- mak z vlastnej produkcie, ktorý musí byť vážený a balený,
- balené trvanlivé pečivo (napr. perník, oblátky),
- pukance,
- tekvicové jadierka,
- cukrová vata,
- jedlé gaštany,

- mliečne výrobky balené (napr. syry, bryndza, žinčica, syrové korbáče) po predložení
dokladu o nadobudnutí tovaru,
- ponuka objednávok a predaj pomníkov a príslušenstva na pomníky,
- predaj neoznačených slepačích vajec, len ak:
• vajcia nie sú staršie ako 14 dní odo dňa znášky,
• ak nie je možné zabezpečiť predpísané teploty pre skladovanie a manipuláciu s nimi
v rozpätí od 5 °C do 18 °C je možné ich predávať iba z chladiarenských boxov,
• vajcia nesmú byť vystavené priamemu účinku slnečného svetla a tepla.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na propagačno-predajné akcie spojené s podporou predaja a
uvádzaním nových výrobkov na trh.
Predávané potraviny musia byť zdravotne bezpečné, kvalitné, známeho pôvodu, v lehote
spotreby, skladované, balené a označené v súlade s platnou legislatívou, pričom v mieste
predaja musia byť k nahliadnutiu dodacie listy, resp. iné doklady o nadobudnutí tovaru,
doklady o zdravotnej a odbornej spôsobilosti.
2. Ambulantne sa povoľuje predávať:
- ovocie a zelenina,
- umelé aj živé kvety a výrobky z kvetov a zelene,
- knihy, denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo
iných diel,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií v zmysle príslušných zákonných
ustanovení,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- včelie produkty a med odsúhlasené príslušnou veterinárnou správou,
- balená a nebalená zmrzlina, pričom predaj nebalenej zmrzliny je možné uskutočňovať iba v
stánkoch s trvalým stanovišťom alebo iných prevádzkarniach, ktoré sú na tento účel
osobitne vybavené,
- sezónne ozdobné a úžitkové predmety (napr. v predvianočnom a veľkonočnom období),
- spotrebný tovar (najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar
a hračky) sa môže predávať výlučne len v prevádzkarniach tržníc, v stánkoch s trvalým
stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach,
- vianočné stromčeky a čečina v predvianočnom období,
- huby čerstvé, za predpokladu, že predávajúci má „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na
predaj“,
- dreviny, kry a ich priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny,
- sladkovodné trhové konzumné ryby, domáca vodná hydina a domáca hrabavá hydina na
základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
- pekárenské výrobky,
- medovníky,
- varená kukurica,
- lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka
alebo správcu pozemku,

- sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými výrobcami),
- mak z vlastnej produkcie, ktorý musí byť vážený a balený,
- balené trvanlivé pečivo (napr. perník, oblátky),
- pukance,
- tekvicové jadierka,
- cukrová vata,
- jedlé gaštany,
- mäso a mäsové výrobky,
- mliečne výrobky balené (napr. syry, bryndza, žinčica, syrové korbáče) po predložení
dokladu o nadobudnutí tovaru,
- ponuka objednávok a predaj pomníkov a príslušenstva na pomníky,
- predaj neoznačených slepačích vajec, len ak:
• vajcia nie sú staršie ako 14 dní odo dňa znášky,
• ak nie je možné zabezpečiť predpísané teploty pre skladovanie a manipuláciu s nimi
v rozpätí od 5 °C do 18 °C je možné ich predávať iba z chladiarenských boxov,
• vajcia nesmú byť vystavené priamemu účinku slnečného svetla a tepla.
Predávané potraviny musia byť zdravotne bezpečné, kvalitné, známeho pôvodu, v lehote
spotreby, skladované, balené a označené v súlade s platnou legislatívou, pričom v mieste
predaja musia byť k nahliadnutiu dodacie listy, resp. iné doklady o nadobudnutí tovaru,
doklady o zdravotnej a odbornej spôsobilosti.
3. V pojazdných predajniach sa môžu predávať potraviny a iné výrobky za podmienok
podľa osobitného predpisu (zákon č. 355/2007 o Zákon o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia, zákon č. 152/1995 o potravinách, zákon č. 39/2007 o veterinárnej
starostlivosti.
4. Druhy poskytovaných služieb na trhových miestach:
- pohostinské, reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
- predaj zmrzliny,
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
- oprava dáždnikov,
- oprava a čistenie obuvi,
- kľúčové služby,
- obšívanie kobercov,
- sklenárske práce,
- čistenie peria,
- kamenárske služby,
- meranie zrakovej ostrosti očnou optikou,
- iné služby povolené správcom trhoviska.
§6
Zákaz predaja niektorých výrobkov
1. Na trhových miestach je zakázané predávať:
- zbrane a strelivo,

- výbušniny a pyrotechnické výrobky,
- tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
- tabak a tabakové výrobky,
- lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj
liehovín a destilátov pri príležitostných trhoch,
- jedy, omamné a psychotropné látky,
- lieky,
- automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
- chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov,
- chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
- živé zvieratá, zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových konzumných rýb,
zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi
a združeniami chovateľov, zákaz sa nevzťahuje na predaj domácej hydiny vodnej a hrabavej,
domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov,
- predaj nekvalitného tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo
pôvodu
- huby, okrem čerstvých jedlých húb, spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
§7
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
- označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
- dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu,
- používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
- udržovať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
- predávať len na predajnom mieste určenom správcom trhového miesta,
- vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
- dodržiavať podmienky predaja stanovené platnou legislatívnou úpravou SR,
- označiť predajný stánok menom a adresou fyzickej alebo právnickej osoby zodpovednej za
predaj tovaru,
- predaj potravinárskych výrobkov na trhových miestach realizovať v súlade so zákonom č.
152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov s osobitným zreteľom na novelu
č. 349/2011 Z.z. a nariadenia vlády SR č. 359/2011 Z.z. a 360/2011 Z.z.,
- dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy,
- vylúčiť zdraviu škodlivé, skazené potraviny,
- umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok
predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu,
- na požiadanie orgánu dozoru predložiť potrebné platné doklady:
a) povolenie na predaj od správcu trhového miesta k predaju výrobkov,
b) živnostenské oprávnenie, doklad totožnosti,
c) doklad (dodací list, faktúru) o nadobudnutí predávaného tovaru so všetkými predpísanými
náležitosťami k tovaru,
d) zdravotný preukaz a posudok orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje povaha
predávaného tovaru a poskytovanej služby, pri predaji húb doklad o ich znalosti,

e) rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na
priestorov stánku, alebo mobilného zariadenia na predaj potravín s uvedeným
predávaného sortimentu
e) rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na
priestorov stánku, alebo mobilného zariadenia na predaj potravín s uvedeným
predávaného sortimentu.

uvedenie
rozsahom
uvedenie
rozsahom

§8
Trhové dni, poplatky a prevádzkový čas na trhoviskách na území obce Žitavany
1. Poplatok za trhové miesto na území obce Žitavany sa neplatí, uhrádza sa iba poplatok za
zverejnenie predaja výrobkov a poskytovania služieb miestnym rozhlasom počas pracovnej
doby vo výške 5,00 € /1 vyhlásenie.
2. Termín predaja výrobkov a poskytovania služieb je stanovený nasledovne:
pondelok
od 7:30 do 15:30 hod.
utorok
od 7:30 do 15:30 hod.
streda
od 7:30 do 17:00 hod.
štvrtok
od 7:30 do 15:30 hod.
piatok
od 7:30 do 14:00 hod.
sobota
od 7:00 do 13:00 hod.
V prípade organizovania kultúrnych, spoločenských, cirkevných a športových akcií bude čas a
miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb dohodnutý medzi organizáciou, ktorá akciu
organizuje a správcom trhového miesta.
4. Predávajúci je povinný po ukončení predaja zabezpečiť odstránenie prípadného
znečistenia verejného priestranstva v plnom rozsahu.
§9
Oprávnenia správcu trhového miesta
1. Správca trhoviska je oprávnený u predávajúceho kontrovať:
- oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov,
- povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
- používanie elektronickej registračnej pokladnice,
- doklad o nadobudnutí tovaru,
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po
ich skončení,
- dodržiavanie trhového poriadku,
- primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov občanmi medzi sebou na príležitostných trhoch.
2. Pri predaji húb osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečenie odborníka na
kontrolu predaja húb. Ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti, alebo ak
predáva huby, ktorých predaj je zakázaný, informuje orgán dozoru.
3. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o
predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti.

§ 10
Dozor a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z. z., tohto VZN a kontrolu predaja na
trhovom mieste vykonávajú:
- Slovenská obchodná inšpekcia,
- Okresný úrad v Nitre, odbor živnostenského podnikania,
- Orgán potravinového dozoru – Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre
- Obec Žitavany:
- starosta obce Žitavany
- poslanci Obecného zastupiteľstva
- Finančné riaditeľstvo,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
2. Orgán dozoru môže uložiť pokutu do výšky 17 000 € v zmysle zák. č. 178/1998 Z.z. o
podmienkach predaja a výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení
neskorších predpisov.
3. O uložených sankciách obcou vedie evidenciu obec Žitavany.
4. Pokuty uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce Žitavany.
§ 11
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší VZN obce Žitavany č. 2/2011 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na území obce Žitavany.
2. Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch sa uznieslo na vydaní VZN č. 3/2015 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce Žitavany dňa 26. 11. 2015 uznesením
č. 54/2015 a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného
úradu v Žitavanoch, t. j. 15. 12. 2015.
3. VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na Obecnom úrade
v Žitavanoch a na internetovej stránke obce.

.............................................
Juraj O b e r t
starosta obce Žitavany

TRHOVÝPORIADOK
Obce Žitavany
(1) Správcom trhového miesta je Obec Žitavany prostredníctvom Obecného úradu. Povolenie
na predaj a umiestnenie predajného zariadenia na trhovom mieste vydáva obec Žitavany,
Obecný úrad, Športová 5, 951 97 Žitavany. Bez vydaného povolenia na predaj nie je
predávajúci oprávnený predávať na trhovom mieste Obce Žitavany.
(2) Trhovým miestom je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza:
a) priestranstvo na ulici Kňažická pred potravinami Jednota (parc. č. 132 kat. úz. Kňažice)
b) priestranstvo na ulici Opatovecká pri pomníku (parc. č. 234/1 kat. úz. Opatovce)
c) verejné priestranstvo pri futbalovom ihrisku v Žitavanoch na ulici Športová (parc. č.
742 kat. úz. Kňažice)
d) Kultúrno – spoločenské zariadenie, ulica Opatovecká č. 847/32 (parc. č. 214 kat. úz.
Opatovce)
e) predaj na miestach neurčených týmto trhovým poriadkom obce Žitavany je prísne
zakázaný.
(3) Trhové dni, predajný a prevádzkový čas je stanovený nasledovne:
pondelok
od 7:30 do 15:30 hod.
utorok
od 7:30 do 15:30 hod.
streda
od 7:30 do 17:00 hod.
štvrtok
od 7:30 do 15:30 hod.
piatok
od 7:30 do 14:00 hod.
sobota
od 7:00 do 13:00 hod.
(4) Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase sa stanovuje vo výške 5,00 €/ za 1 vyhlásenie
počas úradných hodín Obecného úradu Žitavany v pracovných dňoch.
(5) Druh predávaného tovaru:
- ovocie a zelenina,
- umelé aj živé kvety a výrobky z kvetov a zelene,
- knihy, denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo
iných diel,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií v zmysle príslušných zákonných
ustanovení,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- včelie produkty a med odsúhlasené príslušnou veterinárnou správou,
- balená a nebalená zmrzlina, pričom predaj nebalenej zmrzliny je možné uskutočňovať iba v
stánkoch s trvalým stanovišťom alebo iných prevádzkarniach, ktoré sú na tento účel
osobitne vybavené,
- sezónne ozdobné a úžitkové predmety (napr. v predvianočnom a veľkonočnom období),
- spotrebný tovar (najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar
a hračky) sa môže predávať výlučne len v prevádzkarniach tržníc, v stánkoch s trvalým
stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach,
- vianočné stromčeky a čečina v predvianočnom období,

- huby čerstvé, za predpokladu, že predávajúci má „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na
predaj“,
- dreviny, kry a ich priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny,
- sladkovodné trhové konzumné ryby, domáca vodná hydina a domáca hrabavá hydina na
základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
- pekárenské výrobky,
- medovníky,
- varená kukurica,
- lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka
alebo správcu pozemku,
- sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými výrobcami),
- mak z vlastnej produkcie, ktorý musí byť vážený a balený,
- balené trvanlivé pečivo ako (perník, oblátky),
- pukance,
- tekvicové jadierka,
- cukrová vata,
- jedlé gaštany,
- mliečne výrobky balené (napr. syry, bryndza, žinčica, syrové korbáče) po predložení
dokladu o nadobudnutí tovaru,
- ponuka objednávok a predaj pomníkov a príslušenstva na pomníky,
- predaj neoznačených slepačích vajec, len ak:
• vajcia nie sú staršie ako 14 dní odo dňa znášky,
• ak nie je možné zabezpečiť predpísané teploty pre skladovanie a manipuláciu s nimi
v rozpätí od 5 °C do 18 °C je možné ich predávať iba z chladiarenských boxov,
• vajcia nesmú byť vystavené priamemu účinku slnečného svetla a tepla.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na propagačno-predajné akcie spojené s podporou predaja a
uvádzaním nových výrobkov na trh.
Predávané potraviny musia byť zdravotne bezpečné, kvalitné, známeho pôvodu, v lehote
spotreby, skladované, balené a označené v súlade s platnou legislatívou, pričom v mieste
predaja musia byť k nahliadnutiu dodacie listy, resp. iné doklady o nadobudnutí tovaru,
doklady o zdravotnej a odbornej spôsobilosti.
(3) V pojazdných predajniach sa môžu predávať potraviny a iné výrobky za podmienok
podľa osobitného predpisu (zákon č. 355/2007 o Zákon o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia, zákon č. 152/1995 o potravinách, zákon č. 39/2007 o veterinárnej
starostlivosti.
(4) Druhy poskytovaných služieb na trhových miestach:
- pohostinské, reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
- predaj zmrzliny,
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
- oprava dáždnikov,
- oprava a čistenie obuvi,
- kľúčové služby,
- obšívanie kobercov,
- sklenárske práce,

- čistenie peria,
- kamenárske služby,
- meranie zrakovej ostrosti očnou optikou,
- iné služby povolené správcom trhoviska.
(5) Za zdravotnú nezávadnosť predávaných surovín a potravín zodpovedá predávajúci. Počas
predaja je predávajúci povinný chrániť tovar pred znečistením a vonkajšími nepriaznivými
vplyvmi.
(6) Vianočné stromčeky, čečinu a výrobky z nej možno predávať len na základe potvrdenia
o spôsobe ich nadobudnutia (u fyzických osôb súhlas majiteľa lesa potvrdený príslušným
obecným úradom).
(7) Predaj ovocných stromov a kríkov ako množiteľského materiálu je možný len za
podmienky, že je označený štítkom s údajmi o odrode, šľachtiteľskej stanici a pod., pričom
predávajúci musí mať doklad o nadobudnutí tovaru.
(8) Predávajúci je povinný používať pri predaji ciachované váhy, miery, závažia, a musí mať
dostatok vhodného obalového materiálu. Ak si to povaha predávaného tovaru vyžaduje, musí
predávajúci používať vhodné manipulačné náradie (manipulačné kliešte a pod.).
(9) Účinnosť tohto trhového poriadku nastane uplynutím 15-tého dňa odo dňa schválenia
VZN č. 3/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území Obce Žitavany.
Trhový poriadok vychádza z ust. § 5 ods. 1 zákona 178/1998 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.

.............................................
Juraj O b e r t
starosta obce Žitavany

Príloha č. 1
Žiadosť o zriadenie trhového miesta
Na základe § 3 VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
území obce Žitavany žiadam Obec Žitavany o zriadenie trhového miesta nasledovne:
Žiadateľ: ...................................................................................................................
Adresa trvalého bydliska alebo sídla: ....................................................................
IČO: ..........................................
Dátum narodenia alebo DIČ: ..........................................
Používanie elektronickej pokladne: ÁNO - NIE*
Číslo DKP: .........................................

1.

druh trhového miesta:
príležitostný trh / ambulantný predaj*

2.

určenie priestoru na trhové miesto:
a)* priestranstvo na ulici Kňažická pred potravinami Jednota (parc. č. 132
kat. úz. Kňažice)
b) priestranstvo na ulici Opatovecká pri pomníku (parc. č. 234/1 kat. úz.
Opatovce)
c) verejné priestranstvo pri futbalovom ihrisku v Žitavanoch na ulici
Športová (parc. č. 742 kat. úz. Kňažice)
d) Kultúrno – spoločenské zariadenie, ulica Opatovecká 847/32 (parc. č.
214 kat. úz. Opatovce)

3.

určenie priestoru pre trhové miesto na verejnom priestranstve
(výhradne ambulantný predaj):*
a)* priestranstvo na ulici Kňažická pred potravinami Jednota (parc. č. 132
kat. úz. Kňažice)
b) priestranstvo na ulici Opatovecká pri pomníku (parc. č. 234/1 kat. úz.
Opatovce)
c) verejné priestranstvo pri futbalovom ihrisku v Žitavanoch na ulici
Športová (parc. č. 742 kat. úz. Kňažice)
d) Kultúrno – spoločenské zariadenie, ulica Opatovecká 847/32 (parc. č.
214 kat. úz. Opatovce)

Časové obdobie, na ktoré sa trhové miesto zriaďuje: .............................................................
Trhové dni:

Pondelok – sobota

Predajný a prevádzkový čas:

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

od 7:30
od 7:30
od 7:30
od 7:30
od 7:30
od 7:00

do 15:30 hod.
do 15:30 hod.
do 17:00 hod.
do 15:30 hod.
do 14:00 hod.
do 13:00 hod.

Vyčistenie trhového miesta po ukončení predaja zabezpečí predávajúci.
Pri predaji budeme rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy – zákon č. 455/91 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, zákon č. 178/98 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.

V Žitavanoch, dňa: ...........................

.............................................
Pečiatka a podpis
* hodiace sa zakrúžkujte

