
                                                                                                                  
Obecné zastupiteľstvo v Náne  v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov a ustanovenia § 3  ods. zák. 
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 ( ďalej  len  zákon č. 
178/1998 Z.z. ) vydáva 

                                    Všeobecné záväzné nariadenie Obce Nána
                                                             č. 7/2022
                                                  T r h o v ý  p o r i a d o k 
         o podmienkach  predaja  výrobkov a poskytovania  služieb na  trhovom 
                                        mieste a trhový poriadok  obce Nána 
                                                   na kalendárny rok 2023
    
                                                           Čl. 1
                                           Úvodné  ustanovenia

(1)   Všeobecné    záväzné   nariadenie   o     podmienkach     predaja     výrobkov   
a poskytovaní služieb   na   trhových   miestach  v  obci  Nána  ( ďalej  len „ VZN „ ) 
upravuje  podmienky  predaja   výrobkov  a   poskytovania    služieb   na    trhových 
miestach v obci Nána, povinnosti  fyzických  osôb  a  právnických  osôb  pri  predaji 
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenie orgánov dozoru 
pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia. 

(2) Pre účely tohto VZN obce sa rozumie:

a, trhové miesto je nekryté  verejné  priestranstvo obce,  vyhradené  pre  sústredený 
pravidelný celoročný  a  sezónny  predaj  výrobkov a vykonávanie služieb, pultovým 
a ambulantným predajom,

b, spotrebiteľom  je  fyzická  osoba, ktorá  kupuje  výrobky  alebo  služby  na  svoju 
priamu fyzickú spotrebu a pre príslušníkov domácnosti,

c, predávajúcim  je  právnická  alebo fyzická osoba,  ktorá  predáva  spotrebiteľom  
výrobky, alebo poskytuje služby.

                                                          Čl. 2
                                      Zriadenie trhového miesta v obci

    a,  ambulantným   predajom – predaj   v  stánkoch  s  dočasným stanovišťom, 
predaj na prenosných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj 
na  verejnom  priestranstve  pred miestnym  kultúrnym   domom   na    parkovisku  
Madáchova 32, Nána
    Za   stánok  s  dočasným  stanovišťom a za  prenosné  predajné  zariadenie   sa   
nepovažuje  predajné  zariadenie ,  na   ktorého  zriadenie  sa   vyžaduje  stavebné  
povolenie  podľa osobitného predpisu, § 54 a 57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku  - stavebný zákon  - v znení neskorších predpisov.
 b,  trhovým miestom – trhovisko , tržnica ,  stánok  s  trvalým  stanovišťom 



 verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj pred   
 miestnym kulturným domom na parkovisku  Madáchova 32, Nána.  

                                                         Čl. 3
                       Predaj a poskytovanie služieb na trhových miestach

(1)  na trhových  miestach obce je možné predávať tieto výrobky ambulantným 
predajom
 
     a, knihy, denná a periodická tlač,
     b, drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky,
     c, ovocie a zelenina,
     d, oblečenie a obuv,
     e, kvety.
 
(2)  na trhových miestach obce je možné z predajného pultu predávať tieto výrobky:

     a, potravinárske výrobky podľa stanoviska štátneho zdravotníckeho ústavu,
     b, spotrebné výrobky v rozsahu § 7 ods.2 zák.č. 178/1998 Z.z. 

                                                        
(3)  na trhových miestach sa zakazuje predávať tieto výrobky:

     a,    zbrane a strelivo,
     b,    tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť,
     c,    tabak a tabakové výrobky,
     d,    lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje ,  

 (4)  na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
  
    a,     brúsenie nožov,
    b,     oprava dáždnikov,
    c,     oprava a čistenie obuvi,
    d,     oprava kožených výrobkov,
    e,     kľúčové služby,
    f,     zasklievanie okien a dverí,  
    g,     ďalšie služby potreby obyvateľov  obce.

                                                               Čl. 4
                                 Oprávnenie na predaj a poskytovanie služieb

(1) Na trhových miestach môžu na základe  povolenia obce  predávať  výrobky 
a poskytovať služby na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb na trhovom mieste. 
Predávajúci je povinný predložiť na nahliadnutie:

a) živnostenský list alebo jemu podobný doklad oprávňujúci  vykonávať predajnú
činnosť  alebo poskytovanie služieb,

b) občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu,



c) doklady o nadobudnutí výrobkov alebo o pôvode výrobkov, 

d) v  prípade  predaja  potravinárskych  výrobkov:  súhlas  vydaný   príslušnými
orgánmi potravinového dozoru,

e) autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov.

f) preukázať pôvod predávanej hydiny a pôvod rôzneho druhu mäsa – certifikát 
(veterinárne osvedčenie o zdravotnom stave hydiny)

      g)  čestné vyhlásenie v prípade, že predávajúcim je fyzická osoba predávajúca   

           výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.

Ak predávajúci predložil potrebné doklady, starosta obce, resp. ním poverený 
pracovník obecného úradu vydá povolenie k zriadeniu trhového miesta.

     
(2)  Pri  ambulantnom  predaji z pojazdných predajní  má  predajca  povinnosť  
vlastniť  na     predmetné    vozidlo  Rozhodnutie   o   jeho   schválení   na   túto   
činnosť príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vydaného na 
území SR a  súčasne plniť povinnosti v ňom uložené.
 

                                                          Čl. 5
                                Podmienky  predaja na trhových miesta
      
(1) Na trhových miestach sa môžu predávať poľnohospodárske výrobky  a tovary  v  
súlade platnou právnou úpravou a technickými a hygienickými  normami. Výrobky 
a tovary musia byť zdravotne nezávadné. Predávajúci musí mať zdravotný preukaz  
pokiaľ  ide o predaj nasledovných druhov produktov: potraviny a zelenina a  ovocie.

(2) Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia. Tovar a 
výrobky môže  predávajúci na požiadanie zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať.

(3) Poľnohospodárske výrobky a ďalšie  poľnohospodárske  produkty  musia  byť 
očistené, zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých listov. 

(4) Predávajúci  je  povinný  udržiavať  vyhradené  miesto  v  čistom  stave  a  po 
skončení predaja ho za sebou upratať.
 

                                                   Čl. 6  
                            Kontrola predaja na trhových miestach

(1)  Predaj na trhových miestach riadi  Obec  Nána v súlade s VZN.
(2)  Dozor nad predajom na trhových miestach v obci  môžu kontrolovať:
       a) starosta obce,
       b) poverení poslanci obecného  úradu ,
       c) príslušné orgány štátnej správy.

                                              



                                                       Čl. 7 
                                                   Sankcie                     

  V prípade porušovania jednotlivých ustanovení tohto trhového poriadku sú orgány
   vykonávajúce dozor oprávnené:
   -  ukladať blokové pokuty v súlade s platnou právnou úpravou,      
   -  iniciovať  začatie priestupkového konania v súlade s  platnou  právnou úpravou.

                                                      Čl. 8
                                 Spoločné a záverečné ustanovenia  

(1) Dňom účinnosti toho Všeobecného záväzného nariadenia o Trhovom poriadku 
obce Nána sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie o Trhovom poriadku obce Nána 
na rok 2022, schválené dňa 01.12.2022 uznesením OZ v Náne č. 16/01122021.

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Nána sa na tomto všeobecne záväznom nariadení   
o Trhovom   poriadku   obce   Nána  na  rok  2023  uznieslo  dňa 12.12.2022
uznesením OZ č. 2/12122022

(3) Návrh VZN bol  zverejnený  dňa 25.11.2022  pred  rokovaním  obecného   
zastupiteľstva v súlade s § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.   
   
                                                                 Čl. 9
                                                             Účinnosť

Toto  nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom 
v Náne a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023.                                 

      

                                                                                                 Dezider Molnár
                                                                                                  starosta obce 

Dátum vyvesenia návrhu VZN: 25.11.2022
Dátum zvesenia  návrhu VZN: 11.12.2022
Po schválení OZ vyvesené dňa: 13.12.2022


