NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žaškov č. .../2018
o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov v zmysle § 4 ods. 3 písm. i), § 6 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
so zákonom č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia:
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje najmä:
a)
druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, ktorých predaj a poskytovanie
je na trhových miestach na území obce povolené,
b)
druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov,
c)
trhové dni, predajný a prevádzkový čas.
§2
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na trhových miestach v obci je možné predávať nasledovné výrobky:
a/ kvety,
b/ knihy a periodiká,
c/ drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
d/ žreby,
e/ vianočné stromčeky, čečina, šišky a výrobky z nich,
g/ vlastný použitý tovar,
f/ textil a obuv
h/ dreviny, kry a ich priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny
2. Na trhových miestach v obci je možné predávať nasledovné potraviny:
a/ jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na predajnom mieste,
b/ potraviny alebo potravinárske výrobky z múky, oleja alebo iných potravinových
surovín určené na konzumáciu,
c/ včelie produkty odsúhlasené príslušnou veterinárnou správou,
d/ balená zmrzlina,
e/ všetky druhy mäsa a mäsových výrobkov, mlieko, vajcia
f/ všetky druhy zeleniny a ovocia a iné poľnohospodárske produkty,
g/ živé sladkovodné, trhové ryby,
h/ živú domácu vodnú a hrabavú hydinu, domáce králiky,
i/ čerstvé jedlé huby a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované
v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,
j/ balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok stanovených
orgánom potravinárskeho dozoru

k/ burčiak, víno, pivo, medovina.
3. Ambulantne je možné predávať nasledovné potraviny:
a/ pukance,
b/ cukrová vata,
c/ pečené gaštany,
d/ tekvicové jadierka,
e/ balené trvanlivé pečivo (perníky, oblátky, atď.)
f/ balená zmrzlina,
g/ cukrovinky,
f/ uvedené v § 2 bode 2. tohto nariadenia, a to len v pojazdných predajniach za podmienok
ustanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
4. Na trhových miestach sa môžu poskytovať 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/ čistenie peria,
g/ kamenárske práce.
§3
Podmienky ambulantného predaja potravín na trhových miestach v obci
1/ Ambulantný predaj potravín v obci uvedených v tomto nariadení je možné vykonávať
len v pojazdných predajniach, schválených príslušným orgánom Úradu verejného
zdravotníctva
2/ Obec nezabezpečuje pre trhové miesta v obci prístup studenej ani teplej vody ani
prístup k likvidácii odpadu ani dostupnosť WC zariadení.
3/ Mobilné zariadenia na predaj potravín, prípravu a predaj hotových pokrmov
a nápojov musia spĺňať požiadavky na pojazdné vozidlá určené nariadeniami
Európskeho parlamentu o hygiene potravín, výnosov ministerstiev a príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
Splnenie požiadaviek je možné preukázať rozhodnutím príslušného orgánu úradu
verejného zdravotníctva vydaného na území SR.
4/ Pri ambulantnom predaji potravín je predávajúci povinný predložiť súhlas na
ambulantný predaj potravín príslušného úradu verejného zdravotníctva
a zaregistrovať sa v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení
neskorších predpisov.
5/ Ak sa predávajú potraviny na priamu spotrebu napríklad nealkoholické nápoje
a hotové pokrmy, záchody pre kupujúcich musia byť vo vzdialenosti do 100 m.
Záchody pre zamestnancov musia byť dostupné vo vzdialenosti do 100 m a musia
byť oddelené od záchodov pre kupujúcich.

6/ Pri predaji potravín podľa bodu 2. a 3. § 2 tohto nariadenia zodpovedá každý
predávajúci potravín za dodržanie všetkých predpisov pri takomto predaji potravín.
Ak predajca nemôže zabezpečiť splnenie podmienok na predaj potravín v súlade so
všeobecne záväznými a inými predpismi platnými v SR nemôže na trhových
miestach uvedených v § 4 potraviny predávať.
7/ Dane, výška dane a poplatku za užívanie verejného priestranstva na trhovom mieste na
území obce Žaškov sa riadi ustanoveniami príslušného VZN o miestnych daniach
a smernicou o poplatkoch obce.

§4
Trhové miesta
1. Na území obce sú zriadené tieto trhové miesta:
a/ priestranstvo pri 1. autobusovej zastávke - parc. E-KN č. 1026 k.ú. Žaškov
b/ priestranstvo pri 2. autobusovej zastávke - parc. C-KN č. 1388 k.ú. Žaškov
c/ priestranstvo pri 4. autobusovej zastávke - parc. E-KN č. 472 k.ú. Žaškov
d/ priestranstvo pri 5. autobusovej zastávke - parc. E-KN č. 99236/1 k.ú. Žaškov
e/ priestranstvo pri tribúne na futbalovom ihrisku – parc. C-KN č. 1061/1 a C-KN č.1061/2
k.ú.Žaškov,
f/ verejné priestranstvo v obci „PREPICH“ – parc. C-KN č. 1611/1 a C-KN č.
1611/2 k.ú.Žaškov
g/ kultúrny dom v Žaškove a klub kultúrneho domu v Žaškove
2. Správcom trhových miest je obec Žaškov.

§5
Príležitostné trhy
1.Druh a obdobie konania príležitostných trhov a trhové dni:
a/ dni obce, konajúce sa každoročne v mesiaci júl príslušného roku
b/ vianočné trhy, konajúce sa každoročne v mesiaci december príslušného roku
b/ hasičské preteky, športové a iné akcie, konajúce sa počas roka.
2. Predajný a prevádzkový čas na trhových miestach a príležitostných trhoch:
a/ príležitostné trhy: pondelok – nedeľa v čase od 7.00 – 21.00 hod.
b/ ambulantný predaj: pondelok – piatok v čase od 8.00 – 17.00 hod.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2010 o niektorých
podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach v obci Žaškov.

2. Návrh tohto VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 01.06.2018 a zvesený z
úradnej tabule .....................
3. Lehota na pripomienkovanie skončila dňa ................
4. Na tomto VZN sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo v Žaškove dňa .............
uznesením č. ..................
5. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Žaškov dňa ................ a zvesené bolo dňa
.........................
6. Toto VZN nadobúda účinnosť' dňa ....................

V Žaškove, dňa .............................

............................................
Milan Pavlovčík
starosta obce

