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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vrbová nad Váhom
číslo 2/2017
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy na území
obce Vrbová nad Váhom
Obecné zastupiteľstvo v Vrbovej nad Váhom, v súlade s § 6 ods.1, § 11 ods.4 písm.
g) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3
ods.8 zákona číslo 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 sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa vydáva trhový poriadok pre
príležitostné trhy na území obce Vrbová nad Váhom (ďalej len „obec“) v súlade s osobitným
predpisom1
(2) Na území obce sa konajú nasledovné príležitostné trhy:
a) Jarmok pri príležitosti obecných dní ,
§2
Určenie priestranstva príležitostného trhu
Príležitostné trhy na území obce sa konanú
a) Jarmok pri príležitosti obecných dní – na športovom ihrisku alebo vo dvore obecného
úradu podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva,
§3
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
(1) Na príležitostných trhoch v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Obce Vrbová nad
Váhom číslo 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Vrbová nad Váhom možno predávať:
a) potravinárske výrobky,
1. originálne balené potravinárske výrobky,
2. mlieko a mliečne výrobky,
3. mäso a mäsové výrobky,
4. pekárenské a cukrárske výrobky,
5. čerstvé slepacie vajcia,
6. včelí med a včelie produkty,
7. ovocie, zelenina, strukoviny, zemiaky, olejniny, obilniny, byliny, pestované huby,
8. lesné plodiny,
9. živé zvieratá v súlade,
10. malé množstvo mäsa z hydiny a králikov.
b) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na výživu ľudí a to kvety,
sadenice, semená, ozdobné rastliny, kríky, stromy (ovocné, okrasné, vianočné)
c) remeselné, úžitkové, umelecké a ozdobné predmety,
d) knihy, periodická a neperiodická tlač,
1

Zákon 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

e) spotrebné výrobky v súlade s osobitným predpisom.
(2) Na príležitostných trhoch v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Obce Vrbová nad
Váhom číslo 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Vrbová nad Váhom, možno poskytovať služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) služby zábavného charakteru (kolotoče, strelnica a podobné atrakcie),
g) jazda na koni, resp. iných úžitkových zvieratách,
h) fotografické, video a reprografické služby,
i) brašnárske služby, oprava tašiek a koženej galantérie,
j) čistenie peria
§4
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch
(1) Na príležitostných trhoch je povolený predaj výrobkov a poskytovanie služieb v súlade
s osobitným predpisom1 a s platným všeobecne záväzným nariadením Obce Vrbová nad
Váhom o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na
území obce Vrbová nad Váhom.
(2) Na príležitostných trhoch možno predávať výrobky a poskytovať služby na základe povolenia
obce, vydaného podľa osobitného predpisu1.
(3) Obec ako správca príležitostného trhu je oprávnená vydať pre konkrétny príležitostný trh
organizačné pokyny, ktorými sú predávajúci povinní sa riadiť
§5
Údaje o trhových dňoch predajnom a prevádzkovom čase
Trhové dni a predajný a prevádzkový čas pre príležitostné trhy v obci sa určujú
nasledovne:
1. Jarmok pri príležitosti obecných dní
Trhové dni druhú alebo tretiu sobotu v mesiaci júl podľa rozhodnutia obecného rozhodnutia
Predajný a prevádzkový čas: 08.00 – 22.00
.

§6
Pravidlá prenajímania predajných plôch a prenosných predajných zariadení
(1) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch sa uskutočňuje na
určených miestach (ďalej len „predajné plochy“) na predajných zariadeniach vo vlastníctve
obce alebo vo vlastníctve resp. v užívaní predávajúceho (ďalej len „predajné zariadenie
predávajúceho“).
(2) Počet miest na predaj výrobkov a na poskytovanie služieb je limitovaný počtom predajných
plôch určených správcom.
(3) Predajné plochy a zariadenia vo vlastníctve obce sa prenajímajú na základe písomnej
žiadosti záujemcu o predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb. V prípade ak počet

záujemcov o predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb presahuje počet predajných plôch,
rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti.
(4) Predajné zariadenia vo vlastníctve obce sa prenajímajú na základe písomnej nájomnej
zmluvy uzatvorenej medzi obcou ako prenajímateľom a predávajúcim ako nájomcom.
Predávajúci môže svoje predajné zariadenia umiestniť len so súhlasom správcu.
§7
Určenie nájomného za predajné zariadenia, za predajné plochy
alebo vstupného na príležitostný trh
Nájomné za predajné zariadenia, za predané plochy sa určuje nasledovne:
11. Jarmok pri príležitosti obecných dní
Nájomné za predajnú plochu: 1,66 €/deň
§8
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas a po skončení
Predávajúci na príležitostnom trhu je povinný:
a) udržiavať miesto predaj výrobkov a miesto poskytovania služieb v čistote,
b) po skončení predaja výrobkov alebo poskytovania služieb zanechať miesto čisté a upratané,
c) odpad vzniknutý pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb odkladať do nádob, ktoré
zabezpečí správca trhu.
§9
Správca príležitostných trhov
(1) Správcom príležitostných trhov na území obce je Obec Vrbová nad Váhom, 946 65 Vrbová
nad Váhom 91.
(2) Obec môže správu príležitostných trhov je oprávnené zveriť inej právnickej osobe alebo
fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska
§ 10
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Vrbovej nad Váhom dňa 13.04.2017.
(2) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbová nad Váhom číslo 02/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Vrbová nad Váhom.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom30.04.2017.
Vo Vrbovej nad Váhom dňa 28.03.2017

Jozef Nagy
zástupca starostu obce

