Dodatok č. 1

ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Stankovany Trhový
poriadok č. 3/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Stankovany v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č.
178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.) a v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4
písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo
na tomto
Dodatku č. 1, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Stankovany Trhový
poriadok č. 3/2015 (ďalej len nariadenie):

§1
Určenie priestranstva trhoviska a príležitostného trhu
sa mení nasledovne:
Pre trhovisko a príležitostný trh obec Stankovany určuje trhové miesto v priestore pred
budovou Obecného úradu v Stankovanoch súp. č. 133, v priestore pred budovou hasičskej
zbrojnice v Stankovanoch – miestna časť Rojkov súp. č. 425, v priestore pred predajňou
Čučoriedka, 034 92 Stankovany 388, katastrálne územie Stankovany a pre príležitostný trh aj
vestibul prístavby Obecného úradu v Stankovanoch súp. č. 133. Určený priestor trhového
miesta sa vyznačí nápisom „Trhové miesto“.
§8
Názov a adresa sídla správcu trhoviska
sa mení nasledovne
Správcom trhoviska je Obec Stankovany so sídlom Obecný úrad, Stankovany č. 133, PSČ 034
92, telefón: 044/4391231.
Správcom trhoviska, príležitostného trhu, ambulantného predaja pred predajňou súp. č. 388 je
Čučoriedka, s.r.o., Miroslav Sajdák, Nálepkova 305/2, 038 54 Krpeľany, IČO: 50061518,
DIČ: 2120185672.
Predajňa Čučoriedka, s.r.o., súp. č. 388, je prevádzkovaná so súhlasom Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš č. 2016/00990-03/283 Voskárová zo dňa
06.05.2016, stanovisko k návrhu tohto dodatku č. 1 vyjadril Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Liptovský Mikuláš listom č. 2016/01301-02/420 Voskárová zo dňa 09.06.2016.
Dočasné stánky musia spĺňať Výnos MP SR a MZ SR 28167/2007-OL, musia byť
zastrešené, chránené pred nepriazňou počasia, musia mať k dispozícii zariadenie s tečúcou
pitnou vodou na umývanie rúk a náradia, musia byť vybavené čistiacimi prostriedkami,
mydlom, jednorazovými utierkami a nádobou na odpad. Predajca je povinný dodržiavať §14
až §18 daného výnosu. Obec vopred (aspoň jeden deň dopredu) nahlási predaj potravín na
trhových miestach príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, resp. cez
elektronický systém ŠVPS SR „zásielky“.
Predávajúci je povinný nahlásiť najneskôr 24 hodín vopred príchod zásielky produktov
živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia (ďalej len „zásielka“)
v mieste určenia pochádzajúcej z iného členského štátu Európskej únie príslušnej Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe prostredníctvom elektronického systému Štátnej

veterinárnej a potravinovej správy čas ambulantného predaja, krajinu pôvodu zásielky a druh
zásielky, príchod zásielky, miesto jej určenia a množstvo zásielky; ustanovenie sa vzťahuje aj
na
dovoz
potravín.
Internetový
odkaz
na
elektronický
systém:
https://zasielky.svssr.sk/login.php
Predajca je povinný dodržiavať hygienu predaja, osobnú hygienu a podmienky skladovania
určené výrobcom.
Správca trhoviska je povinný dodržiavať práva a povinnosti správcu trhoviska v zmysle § 5
zákona č. 178/1998 Z.z. – vyvesiť trhový poriadok, skontrolovať podmienky predaja, pôvod
výrobkov, trhový poriadok je povinný zverejniť na viditeľnom mieste, zabezpečiť
dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní
služieb. Ak obec (správca trhoviska) zistí porušenie povinností u predávajúcich, vykoná
opatrenia na zabezpečenie dodržiavania trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji
výrobkov (§5 z. č. 178/1998 Z.z. v z.n.p.).
Nakoľko Nariadenie vlády SR č. 100/2016, ktoré mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR 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 prevádzkam čl. I.
ods. 1 v sebe nezahŕňa lesné plody a preto predaj lesných plodov ako malých množstiev nie je
možný v zmysle tohto nariadenia.

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení: § 1 a § 8 uvedeného VZN Trhový poriadok č. 3/2015.
Na tomto Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch
dňa 23.06.2016, uznesením č. 053/2016/04.
Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Stankovany nadobúda účinnosť dňa 12.07.2016.

Rudolf Baleja
starosta obce

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 vyvesený na úradnej tabuli dňa 02.05.2016
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 zvesený z úradnej tabule dňa 17.05.2016
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 vyvesený na úradnej tabuli dňa 24.06.2016
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 zvesený z úradnej tabule dňa 11.07.2016

