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Obecné zastupiteľstvo v Komoči na základe ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5
ods. 1 zákona č. 178/1998 Z .z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Komoča
č. 5/2019
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhovisko, tržnicu, príležitostné
trhy a ostatné trhové miesta v katastrálnom území obce Komoča
Článok 1
Predmet nariadenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa vydáva Trhový poriadok
pre trhové miesta v katastrálnom území obce Komoča, ktorý podrobnejšie upravuje najmä
druhy povolených predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, údaje o trhových dňoch,
predajnom a prevádzkovom čase, pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení
a určenie nájomného, pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov
a poskytovania služieb a po skončení prevádzky.
Článok 2
Označenie správcu trhových miest a trhové miesta v kat. území obce Komoča

Správcom trhových miest v kat. území obce Komoča je obec Komoča, IČO: 00309001, so
sídlom: 941 21 Komoča 495. Trhovými miestami v katastrálnom území obce Komoča sú:
a. pre účely trhoviska a ambulantného predaja: trhové miesto v centre obce na
parcele č. 173/2 v k.ú. Komoča,
b. pre účely jarmokov a iných príležitostných trhov: trhové miesto v kultúrnom
dome a v areáli pri kultúrnom dome na parcele č. 802/3 v k.ú. Komoča.
c. pre účely jarmokov a iných príležitostných trhov: trhové miesto v areáli
kempingu na parcele č. 827/92.
Článok 3

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Pre trhovisko a ambulantný predaj na trhovom mieste označenom v bode a) článku 2
tohto VZN:
‒ trhové dni: utorok a štvrtok, ak nepripadne na sviatok
‒ predajný a prevádzkový čas: od 8:00 hod do 15:30 hod.
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2. Pre trhové miesto označenom v bode b) a c) článku 2 tohto VZN:
‒ trhové dni: každý pracovný deň a soboty, ak nepripadne na sviatok
‒ predajný a prevádzkový čas v súlade rozhodnutia.
Článok 4

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhovom mieste označenom
v bode a). článku 2 tohto VZN
Na trhovom mieste je povolené predávať a poskytovať služby bližšie ustanovené vo VZN
obce Komoča o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach, najmä:
− produktov rastlinnej výroby vrátane zeleninárstva a záhradníctva
− potravín v zmysle zákona č. 152/1995 Z .z. o potravinách v znení neskorších
predpisov a Potravinového kódexu
− spotrebných výrobkov
− čerstvých húb jedlých a ostatných lesných plodov - len na základe osvedčenia o
osobitnej spôsobilosti na predaj húb, oprávnenie sa týka len tých druhov húb,
ktoré sú uvedené v osvedčení
− včelieho medu, produktov z medu, slepačích vajec len na základe osvedčenia o
spôsobilosti pre túto činnosť vydaného príslušným orgánom veterinárnej správy
− mäsa a mäsových výrobkov na základe osvedčenia o spôsobilosti podmienok
predaja vydaných príslušným orgánom veterinárnej správy
− sezónne, úžitkové a ozdobné predmety (najmä k veľkonočným a vianočným
sviatkom, pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam),
− poľnohospodárske produkty ktoré nie sú určené na výživu ľudí, najmä kvety
rezané alebo črepníkové, priesady, ozdobné kry, semená, ovocné stromy a kríky,
vianočné stromčeky, čečina a pod. s príslušným označením a potvrdením o ich
nadobudnutí,
− galantériu, odev a obuv, koberce, záclony, textil,
− hračky, balóny, hobby predmety, remeselné výrobky a umelecké výrobky napr.
z keramiky, dreva, skla, dreva, kameňa, železa, prútia, textilu, tzv. ručné práce,
sviečky, mydlá, oleje, bižutérie,
− vinárska, vinohradnícka a záhradkárska technika, záhradkárske a hobby
predmety,
− službu pohostinských a reštauračných služieb, rýchleho občerstvenia a
stravovania
− brúsenia nožov, nožníc a nástrojov,
− opravy dáždnikov,
− opravy a čistenie obuvi,
− kľúčovej služby.
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Článok 5

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhovom mieste označenom
v bode b). článku 2 tohto VZN
Na trhovom mieste je povolené predávať a poskytovať služby bližšie ustanovené vo VZN
obce Komoča o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach, najmä:
a) potravinárske výrobky:
‒ výrobky z kravského, ovčieho a kozieho mlieka;
‒ mäsové výrobky,
‒ pekárske a cukrárske výrobky,
‒ iné originálne balené potravinárske výrobky,
‒ včelí med a včelie produkty v súlade so všeobecne právnymi predpismi
‒ ovocie, zelenina, olejniny, obilniny, byliny, pestované huby v súlade so všeobecne
záväznými predpismi
‒ lesné plodiny,
b) živé zvieratá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí - kvety, priesady, sadenice,
semená, ozdobné rastliny, kríky, stromy (ovocné, okrasné, vianočné),
d) umelecké, remeselné, úžitkové a ozdobné predmety,
e) knihy,
f) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar
a hračky,
g) fotografické, video a reprografické služby,
h) maľovanie na tvár, maľovanie portrétov,
i) služby zábavného charakteru (kolotoče, strelnica a podobné atrakcie),
j) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
k) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov,
l) kľúčové služby.
Článok 6
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
1. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydáva obce Komoča na základe
žiadosti o vydanie povolenia, ktorej prílohou sú doklady požadované a ustanovené
všeobecne záväzným predpisom.1
2. Predávajúci musí mať uhradené platby podľa tohto VZN.
3. Obec Komoča ako zriaďovateľ príležitostných trhov je oprávnená vydať organizačné
pokyny ku konkrétnemu príležitostnému trhu, ktorými predajcovia sú povinní sa riadiť.
4. Na trhových miestach je možné predávať výrobky a poskytovať služby osoby ktoré
splnia podmienky stanovené zákonom č. 178/1998 Z. z. v platnom znení v súlade
s VZN obce Komoča o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb v kat.
území obce Komoča.
1

Zákon č. 178/1998 Z.z.
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Článok 7
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení
1. Na trhových miestach podľa tohto VZN sa predáva na prenosných predajných
zariadeniach správcu trhoviska (trhový stôl) alebo z vlastného prenosného predajného
zariadenia (príves, OMV a úžitkové vozidlo do 3,5 t alebo na vlastnom predajnom
zariadení).
2. Prenosné predajné zariadenie určí pre predávajúceho správca trhoviska na základe
predloženého povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydané obcou
Komoča.
3. Pri používaní vlastného prenosného predajného zariadenia je predávajúci povinný
odstaviť ho primeraným spôsobom, aby nerušil a neobmedzoval ostatných
predávajúcich a účastníkov trhové miesta.
4. Počet predávajúcich na trhových miestach môže byť limitovaný počtom miest určených
na predaj a poskytovanie služieb. V prípade ak počet záujemcov o predaj
a poskytovanie služieb prevyšuje počet predajných miest, rozhodujúci je dátum
doručenia písomnej žiadosti správcovi.
5. Pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb predávajúci zaplatí správcovi trhu
nájomné za prenajatú plochu vo výške podľa aktuálne platných miestnych poplatkov.
Článok 8
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po skončení prevádzky
1. Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb
v čistote, vzniknutý odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po
skončení prevádzky zanechať predajné miesto čisté a upratané.
2. Po predajnom čase nie je možné na trhovom mieste skladovať akékoľvek obaly,
prepravky, vrecia.
3. Správca trhového miesta kontroluje udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas
predaja výrobkov a poskytovania služieb a aj po skončení prevádzky.
Článok 9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Komoča číslo
100/11122019 zo dňa 11.12.2019.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Komoča č. 4/2009 o trhovom
poriadku.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce
Komoča.
V Komoči, dňa 12.12.2019
Imrich Lukács
starosta obce
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