VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VLČANY,
trhový poriadok pre trhovisko

Obec Vlčany v zmysle ust. § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe 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 vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 4/2015,
trhový poriadok pre trhovisko
§1
Určenie priestranstva trhoviska
Obec Vlčany určuje priestranstvo trhoviska nasledovne: verejné priestranstvo oproti
obecnému úradu – pozemok s parc. č. 69/1 v kat. úz. Vlčany.
§2
Označenie trhoviska údajmi o druhoch predávaných výrobkov
a poskytovaných služieb
1. Na trhovisku možno predávať nasledovné výrobky:
a) potravinárske výrobky – v spotrebiteľskom balení,
b) poľnohospodárske výrobky – kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, obilie,
c) ovocie, zelenina, obilniny, byliny, pestované huby, olejniny, okopaniny,
d) mlieko a mliečne výrobky,
e) včelí med
f) drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,
g) hračky,
h) knihy, audio a video nosiče (originál),
i) výrobky spotrebnej elektroniky,
j) domáce potreby, nábytok a bytové doplnky,
k) kvety,
l) ovocné stromy a kríky,
m) vianočné stromčeky, chvojky, šišky, čečinu a výrobky z nich – ak predávajúci disponuje
potvrdením o spôsobe ich nadobudnutia
n) športové potreby,
o) textilné a odevné výrobky, obuv,
p) drobný tovar,
q) papierenské výrobky, domáce potreby,
r) kozmetika a drogériový
s) pekárenské výrobky,
t) mäso, mäsové výrobky
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u) vajcia
v) domáca vodná a hrabavá hydina,
2. Na trhovisku možno poskytovať nasledovné služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov, šijacích strojov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) čistenie peria.
§3
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať
1. Podmienkou predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku je mať pridelené
miesto, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku vydané obcou
Vlčany na základe písomnej žiadosti predávajúceho a zaplatenie poplatku za užívanie.
2. Ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb ustanovené všeobecne
záväznými právnymi predpismi tým nie sú dotknuté.
§4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhovisku je určený nasledovne:
- každý utorok od 7:30 hod. do 16:30 hod.
- každý piatok od 7:30 hod. do 16:30 hod.
§5
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení
Správca trhoviska prenajíma podľa svojich kapacitných možností voľné prenosné predajné
zariadenia predávajúcim na základe ich žiadosti, a to v poradí, v akom mu boli žiadosti
predávajúcich o prenájom doručené.
§6
Spôsob určenia poplatku za predajné zariadenia alebo za užívanú plochu
1. Suma poplatku sa určuje nasledovne:
- predaj tovaru: 1,00 € / m2 / deň
- poskytovanie služieb: 1,00 € / m2 / deň
2. Výšku poplatku za užívanie plochy alebo predajného zariadenia vypočíta správca trhoviska
ako súčin výmery užívanej plochy a sumy stanovenej za 1 m2 užívanej plochy podľa bodu 1.
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§7
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov
a poskytovania služieb a po skončení prevádzky
1. Predávajúci je na trhovisku povinný dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy
v oblasti hygieny, ochrany zdravia, podmienok predaja tovaru a poskytovania služieb, ako aj
veterinárne a bezpečnostné predpisy.
2. Predávajúci je na trhovisku povinný počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
udržiavať na užívanej ploche čistotu a po skončení predaja výrobkov alebo poskytovania
služieb zanechať užívanú plochu v stave, v akom ju prevzal.
3. Pozbieraný odpad je predávajúci povinný uložiť do nádoby určenej na umiestnenie
komunálneho odpadu, ktorú správca trhoviska umiestni na tento účel na trhovisku.
§8
Správca trhoviska
Správcom trhoviska je obec Vlčany, 925 84 Vlčany č. 944.
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Vlčany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 22.09.2015 uznesením č. 92/2015/8
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie v plnom rozsahu nahrádza všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2014, ktorým sa vydáva trhový poriadok obce Vlčany.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia
na úradnej tabuli v obci.

Vo Vlčanoch dňa 24.09.2015

Ing. Gyula Iván
starosta obce

Vyvesené: 30.09.2015
Zvesené:
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