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Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 2/2017
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Vieska číslo 6 /2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Nová Vieska
Obecné zastupiteľstvo v Novej Vieske podľa § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok I.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 6/2015 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Nová Vieska
sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 1 sa vypúšťa odsek 2 a 3 vrátane odkazov č.2 a 3 a číslovania odseku 1.
2. V § 2 ods.4 sa vypúšťajú slová „a sezónne“, v písm. c) sa bodka nahrádza čiarkou a na
koniec sa vkladá nové písm. d), ktoré znie:
„d) príležitostné trhy na predaj použitých výrobkov medzi občanmi“..
3. V § 2 sa ods.5 znie:
„(5) Príležitostné trhy sa konajú:
a) Letné trhové dni v mesiaci júl.
b) Festival miestnych produktov v mesiaci september
c) Vianočný trh v mesiaci december a veľkonočný trh v mesiaci apríl (príp určiť inak)
d) Príležitostné trhy na predaj použitých výrobkov medzi občanmi v mesiaci máj.
4. V § 2 sa na koniec vkladá ďalší ods. 10. ktorý znie:
„(10) Príležitostné trhy sú určené na predaj potravinárskych výrobkov, ovocia a zeleniny,
kvetov, vianočných stromčekov, spotrebných výrobkov, umeleckých predmetov
a remeselníckych výrobkov a na poskytovanie pohostinských a reštauračných služieb.“.
5.

V § 3 ods.1 znie
„(1) Zriadenie trhového miesta upravuje osobitný predpis 4.“.

6. V § 3 ods.2 druhá veta znie:
„Predajný a prevádzkový čas pre príležitostné trhy je od 8.00 do 18,00 hodiny.“.
7. § 4 VZN znie:
§4
Druhy predávaných výrobkov
(1) Na trhových miestach na území obce (ďalej len „trhové miesta“) sa môžu predávať
výrobky určené týmto VZN.
(2) Na trhových miestach v obci sa môžu predávať:
a) potravinárske výrobky,
1. originálne balené potravinárske výrobky,
2. mlieko a mliečne výrobky,
3. mäso a mäsové výrobky,
4. pekárenské a cukrárske výrobky,
5. čerstvé slepačie vajcia v súlade s osobitným predpisom 7,
6. včelí med a včelie produkty v súlade s osobitným predpisom 7,
7. ovocie, zelenina, strukoviny, zemiaky, olejniny, obilniny, byliny, pestované
huby v súlade s osobitným predpisom 7,

b)
c)
d)
e)

8. lesné plodiny,
9. živé zvieratá v súlade s osobitným predpisom 7,
10. malé množstvo mäsa z hydiny a králikov v súlade s osobitným predpisom 7,
poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na výživu ľudí a to kvety,
sadenice, semená, ozdobné rastliny, kríky, stromy (ovocné, okrasné, vianočné)
remeselné, úžitkové, umelecké a ozdobné predmety,
knihy, periodická a neperiodická tlač,
spotrebné výrobky v súlade s osobitným predpisom 8.

(3) Potravinárske výrobky podľa § 4 ods.2 písm. a) bodu 1 až 4 tohto VZN možno
predávať, ak pochádzajú zo schválených potravinárskych prevádzok alebo
registrovaných maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu a zo
zariadení schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva.

(4) Pri predaji potravinárskych výrobkov a živých zvierat musia byť dodržané
podmienky podľa osobitných predpisov 7.“
Poznámka pod čiarou 7 a 8 znie:
7) nariadenie vlády č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy
predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho
pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným
maloobchodným prevádzkarniam
zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov
nariadenie vlády č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré
potravinárske prevádzkarne a malé množstvá
8) § 7 ods.2 a 3 zákona č. 178/1998 Z.z

8. V § 6 sa na koniec pís. f) čiarka nahradzuje bodkou a vypúšťa sa celé písm.g).
Článok II.
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novej Vieske dňa 16.05.2017.
(2) Návrh VZN pred predložením na rokovanie obecného zastupiteľstva bolo zverejnený
v súlade s 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.06.2017.

Valéria Geri
starostka obce

