Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Nová Ves nad Žitavou
č. 4/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č. 3/2008 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach.
_______________________________________________________________________________________
Čl. I
Obecné zastupiteľstvo v Nová Ves nad Žitavou na základe § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a v zmysle zákona č.178/2008 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a zákona SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Ves nad Žitavou č.4/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č. 3/2008 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach nasledovne:
1. Čl.1 bod 1 sa mení:
Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Nová Ves nad Žitavou. Obcou sa na účely tohto zákona rozumie územie vymedzené dopravnými značkami
označujúcimi začiatok a koniec obce a pútnické miesto „Studnička“.
2. Čl.4 Trhové miesta na území obce Nová Ves nad Žitavou sa mení:
Na území obec povoľuje zriadiť nasledovné trhové miesta:
- verejné priestranstvo v strede obce pred súp.č.1
- Dom kultúry
- pútnické miesto „Studnička“, počas pútnických dní s osobitným režimom
- športový areál TJ AC Novan / počas kultúrnych a športových aktivít/
Predajné zariadenie: predajný stôl, predajné stojany, predajné pulty, predajné koše, predaj v pojazdnej
predajni, predajné stánky
V obci sa ambulantne môžu predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) spotrebné výrobky; pri ktorých ustanovenie § 7 ods.2 zákona 178/2008 tým nie je dotknuté,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny,
e) ovocie a zelenina,
f) potraviny, pri ktorých § 7 ods. 1 zákona 178/2008 nie je dotknutý, vrátane balených mrazených krémov a
balenej zmrzliny,
g) kvetiny, dreviny a priesady,
h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
i) sladkovodné trhové ryby.
Predajný a prevádzkový čas: pondelok - piatok : 6.00 hod. - 17.00 hod.
sobota : 6.00 hod. - 12.00 hod.
Počas pútnických dní, kultúrnych a športových aktivít podľa osobitného režimu.
3. Čl.5 Zákaz predaja niektorých výrobkov sa mení:
Na trhových miestach sa zakazuje predávať
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a výbušné predmety,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch alebo
podujatiach,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,

g) lieky,
h) automobily, motocykle a nové náhradné diely,
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov,
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej vodnej
hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné
predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska
príslušného orgánu veterinárnej správy,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v
prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
Čl. II
Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Ves nad Žitavou č.4/2019 sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Žitavou dňa 12.12.2019 a nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli, t.j. dňa 27.12.2019
V Novej Vsi nad Žitavou 13.12.2019

Mgr. Mária Korčoková
starostka obce
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