
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

Obce TOVARNÉ 

č. 01/2015 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach 

 

 Obecné zastupiteľstvo  Obce Tovarné  sa podľa  ust.  § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a   v súlade s  ust. § 3 ods. 8  zák. č. 178/1998 Z. z. o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach    a   o   zmene   a   doplnení  

zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)  v znení neskorších predpisov  

(ďalej len zák. č. 178/1998 Z. z.)  u z n i e s l o    na zasadaní konanom dňa 23.04.2015 na tomto 

 

 

 v š e o b e c n e    z á v ä z n o m    n a r i a d e n í: 

 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach 

 

Článok 1 

Predmet nariadenia 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej len „VZN“) upravuje zriadenie trhových miest na území 

Obce Tovarné, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, podmienky  predaja výrobkov a 

poskytovania služieb  na trhových miestach, povinnosti  fyzických osôb a právnických osôb pri predaji 

výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a  oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole 

dodržiavania zák. č. 178/1998 Z. z. 

Článok  2 

Základné pojmy 

 

 1/ Trhové miesto je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na 

príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. 

 2/ Príležitostný trh je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na 

takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj vlastných použitých textilných, 

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

sebou. 

 3/ Ambulantný predaj je 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. (1) 

 4/ Za trhové miesto sa považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je 

prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh. To neplatí, ak ide o 

predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu. (2) 

 5/ Predaj výrobkov a poskytovanie služieb  na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným,  

technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov. 

 

 



Článok  3 

Zriadenie trhového miesta 

 

 1/ Trhové miesto zriaďuje obec.  

 2/ Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré 

vydáva obec. 

 3/  Správu trhových miest zriadených týmto VZN  vykonáva obec. 

 

Článok  4 

Trhové miesta 

 

 Obec  Tovarné  (ďalej len „Obec“) zriaďuje tieto trhové miesta: 

a/ Príležitostný trh „Tovarnianske trhy“ 

b/ Trhové miesto  s ambulantným predajom. 

 

Článok  5  

Príležitostný trh „Tovarnianske trhy“ 

 

 1/ Obec zriaďuje Príležitostný trh „Tovarnianske trhy“ na  verejnom priestranstve par. č. 278/1  

pozdĺž miestnej komunikácie č. 433 od súp. č. 172 po súp. č. 177, po ľavej strane cesty na par. č. 257 a  na 

časti par. č. 268, nachádzajúcom sa v k. ú. Tovarné 

 2/  Správcom Príležitostného trhu „Tovarnianske trhy“ je Obec. 

 3/ Podrobnosti o predaji výrobkov a poskytovaní služieb, trhové dni a predajný a prevádzkový čas   

na Príležitostnom trhu „Tovarnianske trhy“ sú  upravené  v Trhovom poriadku pre Príležitostný trh  

„Tovarnianske trhy.“ 

Článok 6   

Trhové miesto s  ambulantným  predajom 

 

 1/ Obec zriaďuje Trhové miesto s ambulantným predajom na verejnom priestranstve pred budovou 

OcÚ Tovarné, súp. č. 4. V čase konania príležitostného trhu sa ambulantný predaj povoľuje aj na par. č. 

278/1 v k. ú. Tovarné, miestnej komunikácii č. 433, na par. č. 257 a časti par. č. 268 

 2/ Správcom trhového miesta s ambulantným predajom   uvedeného v bode 1 tohto článku je Obec. 

 3/ Trhové dni sú: pondelok - piatok 

 4/ Predajný a prevádzkový čas je:  

                 v prac. dni  od 8:00 hod. do  15:30 hod., pred budovou OcÚ Tovarné 

                 nedeľa  od 07:00 hod. do 11:00 hod. v čase konania príležitostného trhu 

 5/ Na Trhovom mieste s ambulantným predajom sa   m ô ž u   predávať: 

a/ knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel, 

b/ drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 

c/ spotrebné výrobky najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické 

výrobky, ktoré nie sú určené na napájanie z elektrickej siete, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika,  

drogériový tovar a hračky a športové potreby, 

d/ jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 

e/ balená zmrzlina,(3)  

f/ ovocie a zelenina, 

g/ potraviny v súlade s týmto  všeobecne záväzným nariadením, 

h/ kvetiny, 

 6/ Ambulantný  predaj  pri cestách mimo obce sa zakazuje; obcou sa na účely tohto VZN rozumie 

územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec obce. 



 

Článok  7 

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhových  miestach 

 

 1/ Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno  len na základe povolenia na 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. 

 2/ Obec vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  na základe 

žiadosti týmto osobám oprávneným predávať výrobky a poskytovať služby: 

a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie  podľa osobitných predpisov, (4) 

b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej 

činnosti alebo lesné plodiny,(5) 

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

 3/ V žiadosti o vydanie povolenia na  predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 

žiadateľ preukáže oprávnenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb týmito dokladmi: 

a/ kópiou oprávnenia na podnikanie, ak je žiadateľom osoba podľa bodu 2 písm. a/ tohto článku; žiadateľ na 

žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie, 

b/ čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom osoba podľa bodu 2 písm. 

b/ tohto článku, 

c/  čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky 

predávané v primeranom množstve, ak je žiadateľom osoba podľa bodu 2 písm. c/ tohto článku. 

 4/  K žiadosti o vydanie povolenia na  predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je 

potrebné priložiť: 

a/ doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb  podľa osobitných 

predpisov, ak  ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa takýto doklad vyžaduje, 

b/ fotokópiu strany označenej  ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej 

pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej 

pokladnice alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu (6), že nie je 

povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. 

 5/ Ak je žiadateľom osoba podľa bodu 2 písm. b/ tohto článku súčasne preukáže, že je vlastníkom 

pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo je  nájomcom 

takéhoto pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takémuto pozemku, ktorý ho oprávňuje na 

uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku. 

 6/ Predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie obec nepovolila týmto VZN 

je zakázaný. 

 7/ Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak 

predávajúci opakovanie alebo hrubo porušuje povinnosti podľa tohto VZN alebo zákona č. 178/1998 Zb. 

alebo osobitných právnych predpisov. 

 

Článok  8 

Povinnosti  predávajúcich  na  trhových miestach 

 

 1/ Predávajúci na trhovom mieste je povinný:  

a/  označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov (7), 

b/  dodržiavať trhový poriadok,  

c/  používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov (6), 

d/  udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať 



predajné miesto čisté a upratané, správcovi trhového miesta 

e/ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou (8),  

f/ vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti 

váženia,  

g/  predávať zdravotne neškodné a kvalitné potraviny; za zdravotnú neškodnosť a kvalitu predávaných 

výrobkov zodpovedá predávajúci, 

h/ zaplatiť stanovené nájomné  za prenajatú plochu určené správcom trhového miesta. 

 

Článok  9 

Práva a povinnosti  správcu trhového miesta 

 

  Správca trhového miesta kontroluje u predávajúceho: 

a/ oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhových miestach a preukaz totožnosti, 

b/ doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi 

fyzickými osobami v primeranom množstve, 

c/ používanie elektronickej registračnej pokladnice, 

d/ udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení, 

e/ dodržiavanie trhového poriadku, 

f/ primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov 

fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto predávaných 

výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov, 

g/ pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti (9) predávajúceho, 

h/ doklad o zaplatení nájomného za prenajatú plochu, 

i/ zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter 

predávaného tovaru a poskytovaných služieb. 

Článok  10 

Zákaz predaja niektorých výrobkov 

 

Na trhových miestach 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 a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 

e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín 

a destilátov na príležitostných trhoch, 

f) jedy, omamné a psychotropné látky,  

g) lieky, zdravotnícky materiál, osobitné doplnkové krmivá a výživové doplnky necertifikované 

h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,  

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 a mačiek, drobných hlodavcov a exotických 

vtákov a na propagačné predajné podujatia hore uvedených druhov zvierat prepravovaných 

a vystavovaných vo vhodných prepravných kontajneroch tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia 

a pohody zvierat pri dodržaní platnej veterinárnej legislatívy. 

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. 

 

Článok  11 

Obmedzenie predaja niektorých výrobkov 

 

 1/ Na trhových miestach v čase príležitostného trhu sa môžu predávať iba tieto potraviny: 

a/ mliečne výrobky, 

b/ vajcia a vaječné výrobky, 

c/ mäso a mäsové výrobky, zverina a hydina, 

d/ ryby a morské živočíchy, 

e/ tuky a oleje, 

f/ polievky, bujóny, omáčky a koreniny, 

g/ obilniny a obilné výrobky, kŕmne zmesi 

h/ mlynské a pekárske výrobky, 

i/ strukoviny, olejniny a výrobky z nich, 

j/ čerstvé ovocie, čerstvá zelenina a zemiaky, 

k/ ovocné výrobky a zeleninové výrobky, 

l/ orechy a výrobky z orechov, 

m/ víno, 

n/ alkoholické nápoje, 

o/ nealkoholické nápoje, 

p/ pivo, 

r/ kakao a kakaové výrobky, čokoláda a cukrovinky, 

s/ káva a čaj, 

t/ zmrzliny a ostatné podobné  mrazené výrobky, 

u/ hotové jedlá a rýchle občerstvenie, 

v/ potraviny na osobitné výživové účely. 

2/ Potraviny musia byť viditeľne označené podľa Zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách 

v štátnom jazyku. Ostatné výrobky musia byť označené podľa platnej legislatívy. 

 3/ Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 

elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky sa môžu 

predávať len na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných 

predajniach. 

 4/ Športové potreby sa  môžu predávať iba v pojazdných predajniach. 

 

Článok  12 

Druhy poskytovaných služieb 

 

 Na trhových miestach 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) kľúčové služby,  

Článok  13 

Orgány dozoru a sankcie 

 



 1/ Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z. z.  vykonáva  Slovenská obchodná inšpekcia, 

orgány úradnej kontroly potravín, ak  ide o predaj potravín  a Obec. 

 2/ Orgán dozoru uloží fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe za porušenia zákona 

uvedené v ust. § 12 ods. 2 zák. č. 178/1998 Z. z. pokutu  do 17 000 EUR. 

 3/ Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže 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 alebo porušuje povinnosti predávajúcich na 

trhových miestach. Opatrenie oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotoví o ňom na mieste písomný 

záznam, ktorý sa odovzdá porušiteľovi. Ak porušiteľ s opatrením nesúhlasí, môže proti nemu podať do troch 

dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne 

do piatich pracovných dní  odo dňa ich doručenia starosta, ak je orgánom dozoru Obec, riaditeľ príslušného 

inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, ak je orgánom dozoru Slovenská obchodná inšpekcia alebo 

vedúci zamestnanec príslušného orgánu  úradnej kontroly potravín, ak je orgánom dozoru orgán úradnej 

kontroly potravín. Rozhodnutie sa doručí porušiteľovi a je právoplatné. 

 4/ Orgán dozoru zruší zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach uložený 

opatrením podľa bodu 3/ tohto článku VZN, ak porušiteľ odstráni zistené nedostatky. 

 5/ Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy orgány dozoru zistili porušenie povinností, 

najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo. 

 6/ Na konanie o uloženie pokuty a na rozhodovanie o námietkach proti opatreniu sa vzťahuje 

všeobecný predpis o správnom konaní. 

 Článok  14 

 Priestupky 

 

 1/ Za priestupky uvedené v § 13 ods. 1 zák. č. 178/1998 Z. z. uloží orgán dozoru fyzickej osobe  

pokutu do 8 000 EUR, v blokovom konaní do 4 000 EUR. 

 2/ Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje  zák. č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov. 

                                                                             Článok  15 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

 1/ Toto nariadenie bolo schválené Obecným  zastupiteľstvom Obce Tovarné uznesením  

č. 40/2015 dňa 23.04.2015 

 2/ Toto VZN nadobúda účinnosť  pätnástym dňom od vyvesenia. 

 3/ Účinnosťou tohto VZN sa zrušuje VZN č. 18/2009 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Tovarné s nadobudnutím účinnosti dňa 

20.10.2009 

 

 

 

        v. r. PaedDr. Kvetoslava Mižáková                                                                                                                                                       

                                                                                                            starostka obce 

 

 

 

1/ § 54-57 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov 

2/ § 7a zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení 

neskorších predpisov 



3/ zák. č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, 

4/ § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 

znení neskorších predpisov 

5/ zák. č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov 

6/ zák. č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 

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

neskorších predpisov 

7/ § 30 ods. 1 až 5 zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov 

8/ § 15 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

9/ § 15 ods. 3 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

 

 

 Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 08.04.2015 

 Návrh VZN bol zvesený z úradnej tabule obce dňa: 23.04.2015 

 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 15.04.2015 obecnou radou 

 VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 23.04.2015 

 VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 24.04.2015 

 VZN nadobudlo účinnosť dňa: 09.05.2015



 


