OBECLOVCE
Obecný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce
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TRHOVY PORIADOK
Obce Lovce
(1) Správcom trhového je Obec Lovce. Povolenie na umiestnenie prenosné predajného zariadenia na
trhovisku vydáva správca trhového miesta - OÚ Lovce, 951 92, Lovce 222. Bez vydaného
povolenia na predaj, ľ!ie je predávajúci oprávnený predávať na trhovom mieste Obce Lovce ..
(2) Trhovým miestom je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza na pri budove Jednoty Nitra,
oproti kostolu v Lovciach a na ihrisku ŠK Lovce. Predaj na miestach neurčených týmto
trhovým poriadkom obce Lovce je prísne zakázaný.
(3) Trhové dni, predajný a prevádzkový
- pondelok až piatok v

č ase

čas

je stanovený nasledovne:

od 08:00 hod. do 16:00 hod.

(4) Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase sa stanovuje vo výške 5,00 €/za 1 vyhlásenie.

(5) Druh predávaného tovaru:
produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby ,t.j. ovocie, zelenina, orechy, jedlé
strukoviny, mak, zemiaky, zeleninové a kvetinové sadivo, kvetiny a lesné plody a nižšie
zv l ášť uvedené produkty ,
ovocie, zelenina a kvety sa môžu na trhových miestach predávať bez osvedčenia podľa
osobitného zákona. Ovocie a zelenina musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v
zmysle platných predpisov. Lesné plody i poľnohospodárske produkty musia byť očistené ,
zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých listov, umiestnené v debnách a stojanoch,
huby možno predávať len na základe osvedčenia o osobitnej spôsobilosti na ich predaj
(doklad o ich znalosti). Oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov, ktoré sú uvedené v
osvedčení. Povolenie na predaj húb musí byť umiestnené na viditeľnom mieste. Voľne
rastúce čerstvé huby musia byť pri predaji označené ich druhom, neporušené
a nepokrájané,
med možno p redávať len zdravotne nezávadný, plnený do hyg ienicky vyhovujúcich
obalov s uvedenfm výrobcu , druhu medu, hmotnosti, dátumu plnenia, doby po uži teľnosti.
Med môžu predávať právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré majú osvedčenie o
spôsobilosti pre túto činnosť vydané orgánom veterinárneho dozoru, alebo bol tovar v
zmysle dodacieho listu dodaný oprávneným výrobcom,
cukrovinky a oblátky, sušené ovocie a orechy je povolené p redávať len hygienicky
balené,
na trhových miestach sa môžu po dohode s orgánmi potravinového dozoru predávať
nasledov né potravinárske výrobky(§ 21 zák. NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách) :
(podľa § 67 Potravinového kódexu SR (registrované v čiastke 70 pod č. 195/1996
Z. z./ďa l ej len PK/ z 29.6.1996): výsekové mäso, hydina, králiky, delené mäso
jatočných zvierat a zveriny, opracované ryby, mäsové výrobky, je možné p redávať
len v tržniciach a na trhoviskách, ktoré sú na tento účel vybavené chladiacimi
vitrfnami a pultami, prívodom tečúcej teplej vody zahriatej na 50° C a studenej pitnej
vody, vhodnými skladovacími priestormi a ľahko čistiteľným vnútorným zariadením ,
(6) Potraviny musia byť pri predaji umiestnené najmenej 70 cm nad zemou .
(7) Za zdravotnú nezávadnosť predávaných surovín a potravín zodpovedá predávajúci. Počas
predaja je predávajúci povinný chrániť tovar pred znečistením a vonkajšími nepriaznivými
vplyvmi.
(8) Vian oč né stromčeky , čeč inu a výrobky z nej možno predávať len na základe potvrdenia o
spôsobe ich nadobudnutia (u fyzických osôb súhlas maji teľa lesa potvrdený príslušným obecným
úradom).
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OBECLOVCE
Obecný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce
ŽIADOSŤ O POVOLENIE
Na predaj výrobkov a poskytovania služieb
na trhovom mieste

Meno/názov, adresa, IČO, DIČ
žiadateľa:

................................................................................................................................ „

........••••••• •

Druh predávaných výrobkov alebo poskytovaných
služieb: ................................................................................................ „ ....... „ ................... ..... ... ..... „ .. „.„ ..

Predložené dokumenty potrebné k vystaveniu povolenia v zmysle § 4 ods. 4 VZN
o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Lovce:
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(9) Predaj ovocných stromov a kríkov ako množiteľského materiálu je možný len za podmienky,
že je označený štítkom s údajmi o odrode, šľachtiteľskej stanici a pod., pričom predávajúci musí
mať doklad o nadobudnutí tovaru .
(10) Predávajúci je povinný používať pri predaji ciachované váhy, miery, závažia, a musí mať dostatok
vhodného obalového materiálu. Ak si to povaha predávaného tovaru vyžaduje, musí predávajúci
používať vhodné manipulačné náradie (manipu l ačné kliešte a pod .).
(11) Na trhovom mieste sa môžu v stánku s trvalým
predávať tieto druhy spotrebného tovaru :
textilné a odevné výrobky,
obuv,
výrobky spotrebnej elektroniky,
drobný tovar,
kozmetika,
drogistický tovar,

stanovišťom

a na príležitostných trhoch

hračky ,

domáce potreby,
športové potreby,
papierenský tovar,
knihy, denná tlač a periodická tlač
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky.
(1 2) Na trhovom mieste sa môžu poskytovať tieto služby:
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie podľa
osobitných predpisov (môžu sa poskytovať iba počas konania prfležitostných trhov,
kultúrnych, športových a spoločenských akcií , konaných obcou alebo akcií,
organ izovaných politickými stranami a občians kymi združeniami na základe
predchádzajúceho súhlasu obce na ich konanie),
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
oprava dáždnikov,

oprava a čistenie obuvi,
oprava kožených výrobkov,
kľúčové služby,
čistenie peria,
montáž, oprava a údržba plastových roliet,
sklenárske práce,
ďalšie služby pre potreby obyvateľov , na základe predchádzajúceho súh lasu obce.
(13) Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku vykonávajú:
Slovenská obchodná inšpekcia,
Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravin,
Starosta obce Lovce a Hlavný kontrolór obce Lovce.
(14) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Lovce v lehote uvedenej v § 6 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden í, v znení neskorších predpisov.

(15) Toto VZN nadobúda

platnosť

15. dilom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce a účinnosť od
po vyvesen1' na ura
' dncJ. la bu ,.1 po dobu 15 dn1. bude nana
. de111e
. pnstupn
'
é na
Obecnom úrade v Lovciach a ne web stránke obce - www.lovce.eu.
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Bc. F rantišek Richter
Starosta obce Lovec
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