Návrh bol VZN zverejnený na vyhláškovej
tabuli Obecného úradu
v Palárikove dňa 8.6.2015.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

OBCE PALÁRIKOVO
Číslo 03/2015
O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB
NA TRHOVOM MIESTE V OBCI PALÁRIKOVO

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva Palárikovo číslo 09/150924, č. VI., zo dňa 24.09.2015

Obecné zastupiteľstvo v Palárikove podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 8 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 sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Palárikovo.
§2
Trhové miesta
1. Na území obce Palárikovo sú zriadené tieto trhové miesta
A) trhovisko - parkovisko na ulici Poštovej
B) príležitostné trhy - Palárikovské hody – v mesiaci máj na ihrisku OTJ Palárikovo
C) ambulantný predaj - parkovisko na ulici Poštovej
2. Ďalšie trhové miesta môžu byť zriadené len na základe povolenia na zriadenie trhového miesta,
ktoré vydáva Obec Palárikovo. Povolenie na zriadenie trhového miesta sa vydáva na dobu určitú.

§3
Ambulantný predaj a druhy poskytovaných služieb
1. V Obci Palárikovo sa na trhových miestach môžu predávať

a) potraviny
1. ovocie a zeleninu
2. sušené ovocie, orechy a mandle - spracované a balené oprávnenými výrobcami,
3. slepačie vajcia, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
4. kvasenú kapustu,
5. čerstvé huby, po predložení osvedčenia o základných znalostiach húb vydaného príslušnou
komisiou pri Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
6. pestované šampiňóny,
7. pestovanú hlivu ustricovú,

8. pekárenské výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
9. cukrárenské výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
10. mäso a mäsové výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho
dozoru,
11. mliečne výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
12. včelie produkty, predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu
potraviny,
13. lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka
alebo správcu pozemku,
14. víno a pivo,
15. potraviny určené na priamu konzumáciu,
b) ostatný tovar
1. kvety, priesady, stromčeky určené na výsadbu
2. drobné umelecké a remeselné výrobky,
3. hračky
4. knihy a tlačoviny,
5. audio a video nosiče,
6. zberateľské predmety,
7. športové potreby,
8. sklo, porcelán a keramiku,
9. starožitnosti,
10. textilné a odevné výrobky,
11. drobný tovar,
12. kozmetika a drogériový tovar,
13. papierenské výrobky,
14. vlastné použité textilné a odevné, športové a iné spotrebné výrobky v primeranom
množstve fyzickými osobami medzi sebou (second hand),
c) služby
1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie,
2. brúsenie nožov a nožníc a iných nástrojov,
3. oprava dáždnikov,
4. kľúčová služba,

5. oprava obuvi, tašiek a koženej galantérie,
6. čistenie obuvi,
7. oprava a servis bicyklov.
(2) Zakázané je predávať
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky s výnimkou stánkov s celoročnou prevádzkou určených na
predaj tlače, e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f) geneticky modifikované potraviny,
g) jedy a psychotropné látky,
h) lieky,
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j) chránené rastliny.
§4
Čas predaja a prevádzkový čas poskytovania služieb je možný iba v rozmedzí od 07,00 hod. do
17,00 hod. každý utorok a každú sobotu.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Palárikovo č. 1/1998 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Palárikovo pod číslom č.
09/150924, č. VI, dňa 24.09.2015 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli. Vyvesené dňa 1.10.2015.

Mgr. Jozef D e r ň á r,
starosta obce

1) zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2) zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
3) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene
potravín (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú.v. EÚ L 139, 30.4.2004) v platnom znení, §
13 ods. 4 písm. a) a § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z., výnos Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla
2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych
prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame
dodávanie malého množstva potravín (oznámenie č. 4/2008 Z.z.)
4) zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
5) zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov zákon č. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

