Všeobecné záväzné nariadenie

Číslo: VZN 5/2021

OBEC ČEČEJOVCE

Obecné zastupiteľstvo obce Čečejovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona
č.369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších právny predpisov a § 6 ods.1 a § 11a ods.
9 zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vydáva

Všeobecného záväzného nariadenia
č. 5/2021
o Trhovom poriadku pre trhovisko „Čečanka“

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 6.12.2021
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 6.12.2021
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 21.12.2021
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 21.12.2021
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 22.12.2021
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 23.12.2021
VZN nadobúda účinnosť dňom: 7.1.2022
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TRHOVÝ PORIADOK pre trhovisko „Čečanka“
§1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Obec Čečejovce vydáva
trhový poriadok pre trhové miesto – trhovisko „Čečanka“ v obci Čečejovce.
2. Trhovisko sa nachádza na verejnom priestranstve vedľa Hlavnej ulice na parc. KN-C č. 1339/9
v kat. úz. obce Čečejovce.
§2
Charakteristika trhoviska
1.Trhovisko „Čečanka“ na Hlavnej ulici je nekryté priestranstvo na verejnom priestranstve vo
vlastníctve obce trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
2. Trhovisko je vybavené:
a) informačnou tabuľou
b) hasiacim prístrojom
c) nádobami na odpad
3. Na trhovisku sú na predaj výrobkov umiestnené 3 neprenosné, drevené predajné stánky.
§3
Správa trhoviska a povinnosti správcu trhoviska
1.Správu trhoviska vykonáva Obec Čečejovce (ďalej len správca trhoviska).
2.Správca trhoviska je povinný tento trhový poriadok zverejniť na viditeľnom mieste na trhovisku a
zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní
služieb.
3. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenia na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov
b) povolenie na predaj výrobkov vydané Obcou Čečejovce
c) potvrdenie o registrácii orgánom úradnej kontroly potravín, ak predaj výrobkov,
ktoré predávajúci chce na trhovisku predávať podlieha tejto povinnosti
d) doklad o nadobudnutí tovaru, ak sa vyžaduje
e) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov
f) dodržiavanie trhového poriadku
g) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po ich skončení
§4
Trhové dni, prevádzkový a predajný čas trhoviska
1.Trhové dni sú pondelok až sobota.
2.Prevádzkový a predajný čas trhoviska: od 08:00 hod. do 16:00 hod.
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§5
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhovisku
Na trhovisku možno predávať:
a) potravinový tovar:
1. čerstvé ovocie, čerstvá zelenina a zemiaky, sušené ovocie ,výrobky z ovocia a zeleniny
spracované ovocie a zelenina (kvasená kapusta) , ovocné a zeleninové šťavy
2. vajcia po splnení požiadaviek podľa osobitných predpisov
3. med a výrobky z medu po splnení požiadaviek podľa osobitných predpisov
4. mäso a mäsové výrobky po splnení požiadaviek podľa osobitných predpisov
5. mliečne výrobky po splnení požiadaviek podľa osobitných predpisov
6. strukoviny, olejniny a výrobky z nich
7. obilné výrobky
8. mlynské, pekárske a cukrárske výrobky
9. orechy a výrobky z nich
10. čokoláda, cukrovinky, pochutiny
11. lesné plodiny
12. jedlé čerstvé huby a spracovateľsky balené sušené huby, spracované v prevádzkarni,
spĺňajúcej požiadavky podľa osobitných predpisov
13. živé sladkovodné trhové ryby
b) ostatný tovar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kvetiny, priesady, sadenice a semená, stromčeky
ozdobné vence, čečina
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
knihy, denná a periodická tlač
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
záhradkárske potreby.

Na trhovisku možno poskytovať tieto služby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovani
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
oprava dáždnikov
oprava a čistenie obuvi
kľúčové služby
oprava tašiek a koženej galantérie
čistenie peria
§6
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby

1. Na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku je potrebné povolenie Obce
Čečejovce .
2. Na trhovisku môžu na základe povolenia Obce Čečejovce predávať výrobky a poskytovať služby
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej produkcie alebo lesné plodiny na základe preukázania dokladu o vlastníctve, nájme
alebo užívaní pôdy,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky (textilné, odevné, spotrebné výrobky, atď.) v
primeranom množstve medzi sebou,
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d) občania iných členských štátov Európskej únie za rovnakých podmienok ako sú uvedené
v ods. 1 písm. b) a c).
§7
Povinnosti predávajúceho na trhovisku
1. Predávajúci je povinný:
a) predávať výrobky len na trhovom mieste určenom správcom trhoviska
b) viditeľne označiť trhové miesto svojím menom a priezviskom alebo obchodným
menom a adresou trvalého bydliska alebo sídla
c) zabezpečovať a dodržiavať hygienické podmienky predaja výrobkov vrátane
opatrení uložených príslušnými orgánmi
d) dodržiavať pri predaji výrobkov podmienky skladovania výrobkov určené
výrobcom alebo osobitným predpisom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu
e) udržiavať predajné miesto v čistote a zanechať predajné miesto čisté a upratané
f) dodržiavať trhový poriadok trhoviska
g) dodržiavať povinnosti stanovené príslušnými právnymi predpismi.
2. Pri predaji kvetov a zeleniny sa povoľuje vystavovať tovar pred predajným stánkom maximálne do
0,5 m od predajného stánku.
3. Vstup motorových dopravných prostriedkov do priestorov trhoviska, ktorými sa zásobuje trhovisko
je možný len po dobu nevyhnutnej potreby t.j. nakládky a vykládky tovaru.
§8
Údržba trhoviska
1.Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto v čistote, vzniknutý odpad triediť a odkladať na
určené miesto do osobitných nádob a po skončení prevádzky zanechať trhové miesto čisté a
upratané.
2.Správca trhoviska zabezpečuje vyčistenie priestorov trhoviska, najmä bezprostredné okolie
predajných stánkov počas prevádzkového času trhoviska a aj po jeho skončení.
3. Na trhovisku je po prevádzkovom čase zakázané skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky,
debny).
4.Správca trhoviska je povinný zabezpečiť potrebný počet kontajnerov na odpad, ktorý vznikne na
trhovisku.
5. Za zimnú údržbu trhoviska zodpovedá jeho správca.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1. Na VZN č. 5/2021 sa uznieslo OZ v Čečejovciach dňa 22.12. 2021 uznesením č. 282/12/2021
2. VZN č. 5/2021 nadobúda účinnosť 7.1.2022
V Čečejovciach, dňa 7.1.2022
Mgr. Lukáš Macák
starosta obce

