Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Láb č.3/2009
o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb
na trhových miestach v Obci Láb

Obecné zastupiteľstvo v Lábe na základe § 4 odst. 3 zák. SNR č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zák. NR SR č. 178/98
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona č 358/2007 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
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§1
Úvodné ustanovenia
Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach, povinnosti právnických a fyzických osôb pri predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri
kontrole dodržiavania tohto nariadenia.

§2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) trhovým miestom – trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj
b) trhoviskom – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na
sústredený predaj výrobkov a poskytovania služieb
c) tržnicou – kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov
a poskytovania služieb v prevádzkarňach a na prenosných predajných
zariadeniach
d) príležitostným trhom – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne
a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných odevov, športových
a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou
e) ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj
na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni
a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. Za stánok
s dočasným stanovišťom a za predajné zariadenie sa nepovažuje predajné
zariadenie, na ktorého sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného
predpisu
f) za trhové miesto sa pre účely tohto VZN považuje aj priestranstvo alebo
nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj.

Trhoviskom a príležitostným trhom obce Láb sú:
a) Časť verejného priestranstva v parku M.R.Štefánika.
b) Spoločenský dom U Tomáša.
c) Časť areálu pri štadióne.
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§3
Povolenie na zriadenie trhového miesta
a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
Obec Láb vydá povolenie na zriadenie trhového miesta, s výnimkou
prenosných predajných zariadení a pojazdných predajní, a na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
§4
Predaj a poskytovanie služieb na trhových miestach
V obci Láb na trhových miestach je povolené predávať výrobky a poskytovať
služby v nasledovnom rozsahu:
Na trhovisku:
a) balené potraviny
b) produkty rastlinnej výroby vrátane zeleniny a ovocia
Druhy poskytovaných služieb:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) oprava a čistenie obuvi
e) kľúčové služby
f) ďalšie služby, ktoré určí obec.
Ambulantný predaj v obci:
a) knihy, denná a periodická tlač
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
d) balená a nebalená zmrzlina
e) ovocie a zelenina
f) kvetiny
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
h) ostatný bežný tovar
Pre ambulantný predaj na verejných priestranstvách miesto, podmienky
predaja a prevádzkový čas určuje starosta obce pri vydaní povolenia.
Ambulantný predaj pri cestách sa zakazuje.
V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok
podľa osobitného predpisu.
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§5
V Obci Láb sa obvykle organizujú
a) hodové trhy od 8.00 hod. – do 20.00 hod..
b) vianočné trhy od 8.00 hod. – do 16.00 hod.

§6
Trhové dni
Obec Láb určuje na trhových miestach za trhový deň :
- utorok, štvrtok od 08.00 hod. do 18.00 hod.
- sobota od 07.00 hod. do 12.00 hod.

§7
Trhový poriadok
Správca trhoviska, tržnice a príležitostného trhu vypracuje trhový poriadok,
ktorý obec Láb po jeho schválení vydá formou VZN.
Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste.
Trhový poriadok musí obsahovať:
- určenie priestranstva, tržnice a príležitostného trhu
- označenie trhoviska, tržnice a príležitostného trhu údajmi o druhoch
predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
- podmienky za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb
vykonávať
- údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase
- pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení
- spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu
alebo cenník vstupného na príležitostných trhoch
- pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov
a poskytovania služieb a po skončení prevádzky
Správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, ktoré sú vo vlastníctve obce
vykonáva obec.
Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec.
Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2 odst. 2, za
správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.
Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku
a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
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§8
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného
zastupiteľstva v Lábe č.43 zo dňa 13.5.2009. Účinnosť nadobúda 15. dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli obce.

PaedDr. Monika Valúchová
starostka obce

Vyvesené: dňa 27.4.2009
Platnosť: dňa 13.5.2009
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