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TRHOVÝ PORIADOK 

 

obce Žirany 

 
(1) Správcom trhového miesta je obec Žirany. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného 
zariadenia na trhovisku vydáva správca trhového miesta – OBEC Žirany, Obecný úrad 951 74 Žirany 
č.194. Bez vydaného povolenia na predaj, nie je predávajúci oprávnený predávať na trhovom mieste 
obce Žirany.  

 

(2) Trhovým miestom je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza: 
Hlavné trhovisko  

Verejné priestranstvo pri  JAGA PUB  

Verejné priestranstvo pri Bytovom dome č. 528   

Predaj na miestach neurčených týmto trhovým poriadkom obce Žirany je prísne zakázaný.  

 

(3) Trhové dni, predajný a prevádzkový čas je stanovený nasledovne:  

-pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok,sobota v čase od 8.00  - 16,30 hod. Predajný 

a prevádzkový čas sa môže primerane upraviť.  
 

(4) Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase sa stanovuje vo výške 2,00 €/ za 1 vyhlásenie.  

 

(5) Druhy predávaných výrobkov:   
- produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby, t.j. ovocie, zelenina , orechy, jedlé strukoviny, 
mak, zemiaky, zeleninové a kvetinové priesady, kvetiny a lesné plody a nižšie zvlášť uvedené produkty  
- ovocie, zelenina a kvety sa môžu na trhových miestach predávať bez osvedčenia podľa osobitného 
zákona. Ovocie a zelenina musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov. 
Lesné plody i poľnohospodárske produkty musia byť očistené, zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých 
listov, umiestnené v debnách a stojanoch,   
- huby možno predávať len na základe osvedčenia o osobitnej spôsobnosti na ich predaj (doklad o ich 
znalosti). Oprávnenie na predaj sa týka tých druhov, ktoré sú uvedené v osvedčení. Povolenie na predaj 
húb musí byť umiestnené na viditeľnom mieste. Voľne rastúce čerstvé huby musia byť pri predaji 
označené ich druhom, neporušené a nepokrájané,   
- med možno predávať len zdravotne nezávadný, plnený do hygienicky vyhovujúcich obalov s 
uvedením výrobcu, druhu medu, hmotnosti, dátumu plnenia, doby použiteľnosti. Med môžu predávať 
právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré majú osvedčenie o spôsobilosti pre túto činnosť vydané 
orgánom veterinárneho dozoru, alebo bol tovar v zmysle dodacieho listu dodaný oprávneným 
výrobcom,  
- cukrovinky a oblátky, sušené ovocie a orechy je potrebné predávať len hygienicky balené, 
 
(6) Potraviny musia byť pri predaji umiestnené najmenej 70 cm nad zemou. 

 
(7) Za zdravotnú nezávadnosť predávaných surovín a potravín zodpovedá predávajúci. Počas predaja je 
predávajúci povinný chrániť tovar pred znečistením a vonkajšími nepriaznivými vplyvmi. 

 
(8) Vianočné stromčeky, čečinu a výrobky z nej možno predávať len na základe potvrdenia a spôsobe 
ich nadobudnutia (u fyzických osôb súhlas majiteľa lesa potvrdený príslušným obecným úradom).  

 
(9) Predaj ovocných stromov a kríkov ako množiteľského materiálu je možný len za podmienky, že je 
označený štítkom s údajmi o odrode, šľachtiteľskej stanici a pod., pričom predávajúci musí mať doklad 
o nadobudnutí tovaru.  

 
(10) Predávajúci je povinný používať pri predaji ciachované váhy, miery, závažia a musí mať dostatok  
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vhodného obalového materiálu. Ak si to povaha predávaného tovaru vyžaduje, musí predávajúci 
používať vhodné manipulačné náradie (manipulačné kliešte a pod.). 

 
(11) Obmedzenie predaja výrobkov  

 

- spotrebný tovar sa môže predávať len  na príležitostných trhoch a v pojazdných predajniach.a to:   
- textilné výrobky, odevné výrobky,   
- obuv,  

- domáce potreby, elektrotechnické výrobky,   
- drobný tovar,   
- papierenské výrobky,   
- kozmetika,   
- drogériový tovar a hračky,  

- športové potreby,  
 
 
(12) Na trhovom mieste sa môžu poskytovať tieto služby:   

- pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie podľa osobitných 
predpisov (môžu sa poskytovať iba počas konania príležitostných trhov, kultúrnych, športových 
a spoločenských akcií, konaných obcou alebo akcií organizovaných politickými stranami   
a občianskymi združeniami na základe predchádzajúceho súhlasu obce na ich konanie).   

- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,  

- oprava dáždnikov,   
- oprava kožených výrobkov,  

- kľúčové služby,   
- čistenie peria,   
- montáž, oprava a údržba plastových roliet,  

- sklenárske práce,  
- ďalšie služby pre potreby obyvateľov na základe predchádzajúceho súhlasu obce.  

 

 

(13) Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku vykonávajú:   
- Slovenská obchodná inšpekcia,   
- Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,   
- Starosta obce Žirany a hlavný kontrolór obce Žirany  

 
(14)V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov bolo VZN zverejnené na úradnej tabuli obce Žirany ako aj na internetovej stránke obce 
Žirany od 20.11.2015  do   07.12.2015 
 
(15)Na tomto VZN obce Žirany o  predaji výrobkov  a poskytovaní služieb na trhovom mieste  na 
území obce Žirany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Žiranoch dňa 04.11.2015 
 
(16)Toto VZN obce Žirany nadobúda účinnosť dňom  08.12.2015 

 
 
 
 

..............................................  
                                                                                       Ing. Jozef Zsebi , v.r. 

      starosta obce       
                                                                                                       Žirany 
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