
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Poproč  dňa  28.11.2008  

 

 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Poproč  dňa  15.12.2008 

 

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňa : 1.1.2009 

  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  na základe ust. § 3 zákona č. 178/1998 Z. z. o 

podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o 

trhových miestach“)  a v nadväznosti na ust. § 22 ods.1 písm. a)  zákona č.  250/2007 Z. z.  o  ochrane  

spotrebiteľov  a  ust. § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov   v y d á v a   toto 

 

VŠEOBEC�E  ZÁVÄZ�É  �ARIADE�IE 
 

č. 9/2008 
 

o  predaji  výrobkov  a  poskytovaní  s lužieb  na  trhových  
miestach  na  území  obce   Poproč  

 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 

(1) Toto nariadenie upravuje podmienky predaja tovaru a poskytovania služieb na trhových miestach, 

a to trhoviskách, tržniciach, stánkoch s trvalým stanovišťom, verejných priestranstvách určených         

na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj v obci. 

 

(2)  Predmetom úpravy je stanoviť  trhové miesta v obci, podmienky predaja výrobkov                         

a poskytovania služieb, podmienky konania príležitostných trhov, trhové dni a prevádzkový čas         

na trhoviskách. 

 

Čl. 2 
Základné pojmy 

 

(1)  Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 

 

a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na 

príležitostný trh alebo na ambulantný predaj (§ 2 ods. 1 písm. a) zákona o trhových miestach),  



b) 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 prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje 

predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu 

(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona o trhových miestach), 

c) trhovým  miestom aj priestranstvo alebo  nebytový  priestor,  ktorý  nie je prevádzkarňou, ale 

fyzická osoba alebo  právnická  osoba,  ktorá  je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj. 

Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru 

alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.(ust. § 

2 ods. 2 zákona o trhových miestach). 

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, 

odevných, športových  a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami 

medzi sebou, 

e) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý 

je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom 

trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo 

správcu trhoviska, 

f) prevádzkarňou miestnosť alebo iný nebytový priestor určený na predaj alebo výrobu tovarov alebo 

na inú hospodársku činnosť. 

 
Čl. 3 

Oprávnenie na predaj a poskytovanie služieb 
 

(1) Predávajúcim alebo poskytovateľom služieb podľa tohto nariadenia môžu byť iba 

a) fyzické  osoby  a právnické osoby oprávnené na podnikanie na základe osobitných predpisov, a to 

na základe ust. § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych 

predpisov a na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších právnych predpisov, 

b) fyzické  osoby  predávajúce  rastlinné výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo lesné 

plodiny, 

c) fyzické osoby  predávajúce  vlastné  použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou. 

 

(2) Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania iných 

členských štátov Európskej únie. 

 

Čl. 4 
Podmienky predaja výrobkov 

 

(1) Na trhových miestach v obci sa zakazuje predávať  

       a) zbrane a strelivo,  

       b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,  

       c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,  

       d) tabak a tabakové výrobky,  

       e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,  

       f) jedy, omamné a psychotropné látky, 



       g) lieky,  

       h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,  

       i) živé zvieratá,  s výnimkou trhových  konzumných  rýb. 

  

(2) Zákaz uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje   na   propagačné  predajné  podujatia  a  zvody  zvierat 

organizované zväzmi a  združeniami chovateľov. 

 

(3) Na  trhovom  mieste v obci sa môžu predávať iba tieto potravinárske výrobky: 

- balené cestoviny, ryža, cukor, 

- balené sladkosti:  keksy, čokolády, cukríky, lízanky, chrumky, 

- sušené ovocie, oriešky, 

- balené kakao, granko,  

- koreniny, vegeta 

- konzervované a nakladané ryby, 

- mäsové konzervy, paštéty, 

- sušené a nakladané huby, 

- balený čaj. 

 

 

       (4) Spotrebné  výrobky,  najmä  textilné  výrobky,  odevné výrobky, obuv, domáce  potreby,   

elektrotechnické  výrobky,  výrobky  spotrebnej elektroniky, drobný  tovar,  papierenské  výrobky,  

kozmetika,  drogériový  tovar, športové potreby  a  hračky  sa smú predávať len v prevádzkarňach,        

a  pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom, v stánkoch s trvalým stanovišťom na  trhoviskách alebo 

na  príležitostných  trhoch,  nie však na trhovom mieste v obci. 

 

     (5) Obmedzenia  podľa odseku 6 sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou 

predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh. 

 

(6) Na trhovom mieste v obci možno poskytovať tieto služby:  

      a) pohostinské  a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,  

      b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,  

      c) oprava dáždnikov,  

      d) oprava a čistenie obuvi,  

      e) výroba kľúčov. 

        

 (7) V obci je povolené ambulantne predávať : 

      a) knihy, dennú a periodickú tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných  

          diel, 

      b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,  

      c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,  

      d) balená zmrzlina,  

      e) ovocie a zelenina,  

      f) kvetiny,  

          g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií. 

 



(8) Predaj  výrobkov  a  poskytovanie  služieb  na trhovom mieste v obci s ambulantným predajom 

musí vyhovovať technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam stanoveným v  

osobitných právnych predpisov (najmä zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon          

č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov). 

 
Čl. 5 

Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov 
 

   (1) Na území obce Poproč sa v jesennom období  uskutoční príležitostný trh počas osláv Dňa obce.     

 

(2) Pri organizovaní príležitostného  trhu uvedeného v bode 1)  musia byť splnené nasledujúce 

podmienky:  

 

        - stánky budú umiestňované podľa pokynov organizačného tímu, 

- prevádzkovatelia stánkov zaplatia obci poplatok stanovený obecným zastupiteľstvom, 

- prevádzkovatelia stánkov sú povinní dodržiavať poriadok v okolí svojich stánkov a po   

  ukončení  príležitostného trhu sú povinní dať prenajaté miesto do pôvodného stavu. 

 

                                                                   Čl. 6 
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 

  (1) Predajný a prevádzkový čas na trhových miestach s ambulantným predajom sa určuje nasledovne: 

      -  denne od 8.00 hod. do 18.00 hod. 

 

      (2) V prípade výnimočnej situácie môže starosta obce obmedziť predajný a prevádzkový čas         

      stanovený v odseku 1 maximálne však po dobu 7 dní. 

 

Čl. 7 
Cena výrobkov a služieb 

 
(1) Predávajúci predávajú výrobky za voľne dohodnuté ceny. Uvedené platí aj pre poskytovateľov 

služieb.           

 

(2) Predávajúci (poskytovateľ) je povinný informovať kupujúceho (spotrebiteľa) o cene predávaných 

výrobkov (poskytovaných služieb) platnej v okamihu ponuky. 

 

(3) Predávajúci alebo poskytovateľ služby je povinný viditeľne označiť výrobky cenou. 

 
Čl. 8 

Povinnosti predávajúcich 
 
(1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný  

 



a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov (zákon č.250/2007 Z.z. a zákon č. 

455/1991 Zb.), 

b) používať  elektronickú  registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov  podľa zákona SNR č. 

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 

neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi, 

c) udržiavať  miesto  predaja  výrobkov  a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja 

zanechať predajné miesto čisté a upratané,  

d) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu 

správnosti váženia. 

f)   dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu 

 

(2) Predávajúci je povinný predložiť správcovi  trhového  miesta  s ambulantným predajom a orgánu  

dozoru (poverenému zamestnancovi obce a Slovenskej obchodnej inšpekcie)  

 

a) doklad   o  oprávnení  na  podnikanie,  povolenie  na  predaj  výrobkov  a poskytovanie služieb 

na trhovom mieste a preukaz totožnosti,  

b) povolenie   na   užívanie  predajného  zariadenia  a  doklad  o  zaplatení nájomného  za  predajné 

zariadenie  alebo  predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,  

c) zdravotný  preukaz  a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter  

predávaného tovaru a poskytovaných služieb,  

d) pri predaji húb doklad o ich znalosti,  

e) pri  predaji  lesných  plodín  doklad  o  ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu, t.j.  zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 

f) doklad  o  nadobudnutí  tovaru;  doklad  sa  nevyžaduje,  ak  ide o predaj vlastných použitých  

výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve,  

 

(3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhovom mieste (čl. 3 ods. 1 písm. b/) je povinná predložiť 

orgánom dozoru (poverenému zamestnancovi a obce a Slovenskej obchodnej inšpekcii) na ich 

požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané 

výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej  činnosti, alebo doklad o oprávnenom 

nadobudnutí predávaných lesných plodín. 

 
Čl. 9 

Sankcie 
 

(1) Za porušenie ustanovení tohto trhového poriadku je obec oprávnená na základe ust. § 12 ods. 1 

zákona o trhových miestach uložiť pokutu až do výšky 500 000,- Sk: 

 

a) fyzickej osobe  alebo právnickej osobe,  ktorá zriadila trhové miesto bez  povolenia, alebo správcovi 

trhoviska za porušenie povinností podľa § 5 ods. 1 a 3 zákona o trhových miestach, 

b) fyzickej osobe  alebo právnickej osobe,  ktorá predáva výrobky a poskytuje  služby  na  trhovom      

mieste  bez  povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je  zakázaný 

alebo  ktoré nie sú  určené obcou v tomto všeobecne záväznom nariadení na predaj,  alebo  predáva 

výrobky, ktoré  sa môžu predávať  len v  prevádzkarňach tržníc,  v stánkoch  s trvalým stanovišťom na  

trhoviskách, na príležitostných  trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom,  mimo takto 

určených miest alebo  fyzickej  osobe  predávajúcej  rastlinné výrobky z  vlastnej drobnej  



pestovateľskej   činnosti  alebo   lesné  plodiny,   ak  nesplní povinnosť podľa čl. 8 ods. 3 tohto 

všeobecne záväzného nariadenia (§ 11 ods. 3 cit. zákona). 

(2) Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy orgány dozoru zistili porušenie povinností, 

najneskôr však do 3 rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo (§ 12 ods. 5 cit. zákona).  

 

(3) Obec je na základe ust. § 12 ods. 4 oprávnená zakázať  predaj výrobkov a poskytovanie služieb  na  

trhových  miestach  fyzickej  osobe  alebo právnickej osobe,  ktorá  bez  povolenia  zriadila  trhové  

miesto  alebo bez povolenia  predáva  výrobky,  alebo  poskytuje  služby  na trhovom mieste. 

 

Čl. 10 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce  Poproč            

dňa  12.12.2008. 

 

(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce  

Poproč. 

 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1.1.2009. 

 

 

 

V Poproči,  dňa  12.12.2008 

                                                                                                                             

 

 

 

 

        Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

                    starostka obce  

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

 
  


