NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasov č. 3/2017
Trhový poriadok – Tržnica na ul. Pod skalou
Vyvesené : 10.03.2017
Zahájenie pripomienkovania 15.03.2017
Ukončenie pripomienkovania 25.03.2017
Schválené:
Účinnosť:
Obecné zastupiteľstvo v Jasove podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
podmienkach predaja“ a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v
znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej tiež VZN):
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 Trhový poriadok – Tržnica na ul. Pod skalou
Článok 1
Určenie priestranstva trhovosika, trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Priestranstvom na predaj je Tržnica na ulici Pod skalou
2. Trhové dni sú pondelok až sobota o
3. Predajný a prevádzkový čas: a) pondelok až piatok - 06:00 hod. – 18:00 hod.
b) sobota
- 06:00 hod - 14:00 hod
Článok 2
Označenie trhoviska údajmi o druhoch predávaných výrobkov
Na trhovisku sa môžu predávať tieto výrobky:
a) ovocie a zelenina,
b) kvetiny, sadenice a semená, ovocné stromčeky,
c) vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,
d) slepačie vajcia po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
e) včelie produkty, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu
f) rastlinné produkty vlastnej pestovateľskej činnosti
g) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové, ozdobné predmety,
h) spotrebné výrobky – textil, odev, obuv, domáce potreby, elektrotechnické a elektronické výrobky,
drobný tovar, drogériový tovar, športové potreby, hračky, galantéria, nábytok, knihy a pod.
Článok 3
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov vykonávať
1. Predaj je možné realizovať len na predajných stoloch na to určených.
2. Tovar nie je možné ukladať mimo spevnenú plochu.
3. Je zakázané pridávať vlastné predajné stoly.
4. Predaj z automobilov a prívesných vozíkov je zakázaný.
5. Povolenie na predaj výrobkov na trhovom mieste – Tržnica na ul. Pod skalou vydáva obec.
Článok 4

Pravidlá prenajímania pevných predajných zariadení
1. Pevné predajné zariadenie – predajný stôl určí predávajúcemu správca trhoviska.
2. Podmienky prenajímania a užívania predajného zariadenia sa určujú pri vydaní povolenia na
predaj výrobkov.
Článok 5
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie
Nájomné za predajné zariadenie je:

4,- eurá / deň
24,- eurá / týždeň
100,- eurá / mesiac.

Článok 6
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja a po skončení prevádzky
1. Predávajúci je povinný v priestoroch trhoviska udržiavať poriadok, dodržiavať základy čistoty
hygieny primerané k druhu prevádzky.
2. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do smetných nádob pripravených
zriaďovateľom trhoviska.
3. Organický odpad ako je spotrebný tuk, olej a pod. je predávajúci povinný umiestniť do určenej
zbernej nádoby, odviezť a zlikvidovať mimo trhového miesta v miestach na to určených.
4. Predávajúci na trhovom mieste je povinný po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a
upratané.
Článok 7
Správa trhu
1. Správu trhoviska na ul. Pod skalou vykonáva Obec Jasov, adresa Obecný úrad, Námestie sv.
Floriána 259/1, 044 23 Jasov.
Článok 8
Orgány dozoru
Dozor na dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhových miestach
vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Regionálna veterinárna a potravinová správa
c) Regionálny úrad verejného zdravotníctva
d) Obec Jasov
Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Na vzťahy a podmienky neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasov č. 2/2017 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Jasov.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jasov č. 3/2017 – Trhový poriadok – Tržnica na ul.
Pod skalou bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Jasov na pripomienkovanie
dňa ....................... a zvesený dňa .......................
3. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 3/2015 – Trhový poriadok – Tržnica na ul. Pod
skalou dňa ........................... uznesením č. ......................
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasov č. 3/2017 – Trhový poriadok – Tržnica na ul. Pod

skalou bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Jasov dňa ................... a zvesené
dňa ....................
Článok 10
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasov č. 3/2017 – Trhový poriadok – Tržnica na ul. Pod
skalou nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.
Ing. Gabriel Nagy
starosta obce

