Všeobecne záväzné nariadenie Obce Úhorná č. 1/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach
Trhový poriadok
Obecné zastupiteľstvo obce Úhorná dňa 17.3.2015 podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov
prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia a uznieslo sa na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce upravuje predaj tovarov v katastrálnom území
obce Úhorná.
(2) Trhovými miestami v katastrálnom území obce určenými na ambulatný predaj sú
priestranstvo pred budovou obecného úradu a priestranstvo pred hasičskou zbrojnicou.
(3) Na určených trhových miestach sa môžu predávať výrobky a poskytovať služby, ktoré sú
uvedené v trhovom poriadku.
(4) Trhovými dňami sú pondelok až sobota, s predajným časom od 08:00 hod. do 17:00 hod.
(5) Správu trhových miest vykonáva Obec Úhorná.
§2
Podmienky predaja
(1) Na trhových miestach sa smú predávať výrobky a tovary v súlade s platnou právnou
úpravou a technickými a hygienickými normami. Výrobky a tovary musia byť zdravotne
nezávadné.
(2) Výrobky a tovary musia byť viditeľne a zreteľne označené maloobchodnými cenami, a ak
je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných triedach, aj akostnou triedou.
§3
Druh predávaných výrobkov
(1) V obci Úhorná sa môžu na základe povolenia obce ambulantne predávať:
a) knihy, denná a periodická tlač,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
d) ovocie a zelenina,
f) kvetiny.
(2) V obci Úhorná sa môžu na základe povolenia obce ambulantne v pojazdných predajniach
predávať:
a) textilné výrobky,
b) odevné výrobky,
c) obuv,
d) drobný tovar,
e) kozmetika,
f) drogériový tovar,
g) originálne balené potraviny, originálne balené mliečne a mäsové výrobky, ovocie a
zelenina.

§4
Zodpovednosť a povinnosti predajcu
(1) Predajca je povinný dodržiavať všeobecné technické, hygienické a prevádzkové
podmienky podľa osobitných predpisov, ktoré sa vzťahujú na predaj tovaru a na samotný
tovar.
(2) Predajca je povinný zabezpečiť na trhovom mieste odstránenie všetkých odpadov, ktoré
vznikli pri predaji tovaru alebo s predajom tovaru súvisia.
(3) Predajca je povinný rešpektovať pokyny obce.
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo zverejnené na pripomienkovanie dňa 13.02.2015.
(2) Návrh tohto nariadenia bol schválený Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou
Spišská Nová Ves dňa 09.12.2014.
(3) Toto nariadenie bolo schválené dňa 17.3. 2015 uznesením č. 1/2015/2.
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od schválenia.
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