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V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

č. 6 /2014  

 

o podmienkach  predaja výrobkov a poskytovania služieb 

 na trhových miestach 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej  Vsi na základe ustanovenia §6 ods. 1 zák. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  neskorších predpisov a podľa §5 ods. 1 zák. 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 (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane 

spotrebiteľa   v znení neskorších  predpisov , vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej len VZN): 

 

§ 1 

Všeobecné ustanovenia  

 
 Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves 

a podmienky predaja  počas príležitostných trhov. 

 

§ 2 

Základné pojmy 
 

1. Pre účely  tohto  všeobecne záväzného nariadenia  sa rozumie: 

a) trhovým miestom -  trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné 

priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj,   

b) príležitostným trhom - predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve 

dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy 

a sústredený predaj vlastných textilných, odevných, športových a iných spotrebných 

výrobkov v primeranom množstve fyzickými  občanmi medzi sebou, 

c) ambulantným predajom - predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na 

prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na 

určenom verejnom priestranstve v obci.  

2. Za stánok s dočasným stanovišťom sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého 

zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu. 

3. Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo 

nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje príležitostný 

alebo ambulantný predaj a fyzická alebo právnická osoba , ktorá je jeho vlastníkom, ho 

prenajme. 

4. Verejné priestranstvo na účely tohto VZN je definované vo VZN o miestnych daniach.  

 



§ 3 

Určenie trhového miesta, trhových dní a predajného a prevádzkového času 
 

1. Obec Pečovská Nová Ves určuje  nasledovné trhové miesta pre  príležitostné trhy : 

a) verejné priestranstvo pred Obecným úradom, na Kostolnej ulici, pri miestnom           

amfiteátri,  za  budovou základnej školy, 

b) na dočasných stanovištiach podľa rozhodnutia Obce,  

c) iné príležitostné trhy na základe verejnej požiadavky občanov.  

 

2. Obec Pečovská Nová Ves určuje  nasledovné trhové miesta pre  ambulantný predaj:  

a) verejné priestranstvo pred Obecným úradom,  

b) verejné priestranstvo na Kostolnej ulici , 

c) verejné priestranstvo v strede obce  na rázcestí ulíc Hlavná a Ľutinská. 

 
3. Obec Pečovská Nová Ves  stanovuje predajné dni, predajný a prevádzkový čas na 

trhových miestach nasledovne :  

-  pondelok až piatok od 8.00 do 15.00 hod.  

-  sobota od 8.00 do 12.00 hod. 

Iný čas predaja schvaľuje na základe písomnej žiadosti predávajúceho starosta obce. 

 
 

§ 4 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 
1. Na príležitostnom trhu a trhovisku sa môžu predávať 

a) ovocie, zelenina  

b) mäso a mäsové výrobky 

c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste  

d) balené potravinárske a cukrárenské výrobky, oriešky, sušené ovocie  

e) včelie produkty, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy  

f) drobné umelecké a drobné remeselné výrobky  

g) hračky  

h) knihy, audio a video nosiče  

i) výrobky spotrebnej elektroniky  

j) domáce potreby  

k) poľnohospodárske výrobky- kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, obilie  

l) športové potreby  

m) textilné a odevné výrobky, obuv  

n) drobný tovar  

o) papierenské výrobky, domáce potreby  

p) kozmetika, drogériový tovar  

 

2. Ambulantne sa môžu predávať  

a) knihy, periodická tlač 

b) včelí med, lesné plody, liečivé rastliny a produkty z nich  

c) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové, ozdobné predmety  

d) textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, 

výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, 

drogériový tovar, športové potreby, hračky, galantéria, knihy a pod.  



e) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky  

f) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste  

g) balená zmrzlina  

h) ovocie a zelenina 

i) poľnohospodárske výrobky – kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, obilie.  

 

3. 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   
f) čistenie peria. 

g) ďalšie služby pre potreby obyvateľov obce. 

 

4. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného 

predpisu.  

 

5. Povinnosťou  predávajúceho je:  

a) mať k dispozícií rozhodnutie na danú činnosť od príslušného Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva 

b) mať doklad o splnení registra  nej povinnosti v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 152/1995 

Z.z. potravinách v platnom znení  

c) mať doklad o pôvode tovaru  

d) dodržať  podmienky skladovania vrátane dodržania predpísaných teplotných režimov 

ako aj požiadavky na hygienu predaja  

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

predaja zanechať predajné miesto čisté a upravené, dodržiavať zásady osobnej 

hygieny 

f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou 

g) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 

kontrolu správnosti váženia. 

 

§ 5 

Zákaz predaja 
 

1. Na trhových miestach je zakázané predávať výrobky uvedené v § 6 zákona č. 178/1998 

Z. z.. 

2. Obec môže na prechodné obdobie zakázať  predaj aj ďalších výrobkov a produktov, 

pokiaľ  je to v záujme obyvateľov obce.  

 

§ 6 

Oprávnenie na predaj 
 

1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať:  

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie,  

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej 

alebo chovateľskej činnosti  a lesné plodiny. 

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný pred každým predajom nahlásiť sa na 

Obecnom úrade  a zaplatiť  poplatok podľa Cenníka obecného úradu.  



3. Predávajúci je zároveň  povinný požiadať Obec Pečovská Nová Ves  o povolenie na 

predaj na trhových miestach a ambulantný predaj s tým, že k písomnej žiadosti pripojí : 

a) doklad o oprávnení podnikať 

b) preukaz totožnosti  

c) fotokópiu strany označenej ako Záznamy daňového úradu z jeho knihy elektronickej 

registračnej pokladnice  alebo predloží čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení 

osobitného predpisu, že nie je  povinný používať na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb elektronickú registračnú pokladnicu  

d) doklad o nadobudnutí tovaru, u výrobkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej  

činnosti sa nevyžaduje 

e) vyjadrenie štátneho zdravotného ústavu k predaju potravinárskych výrobkov podľa 

Zákona č.152/1995 Z.z. v znení zmien a doplnkov.  

4. Ak predajca nepožiada písomne o vydanie povolenia, alebo nepredloží požadované 

podklady, tak  mu obec povolenie nevydá.  

5. Predávajúci je povinný mať svoje predajné zariadenie označené menom, priezviskom a 

adresou trvalého pobytu, resp. obchodným menom a adresou sídla alebo miesta 

podnikania.  

6. Správca trhového miesta nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok predajcov 

i ostatných účastníkov príležitostných trhov.  

7. Predávajúci sú povinní dodržiavať ustanovenia § 11 zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších  

predpisov.  

§ 7 

Kontrola  a sankcie 
 

1. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z .z. a VZN o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Pečovská Nová Ves  

vykonávajú:  

a) Slovenská obchodná inšpekcia  

b) starosta obce 

c) poverení zamestnanci obecného úradu  

d) hlavný kontrolór obce.  

 

2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 16 596,95 EUR  podľa § 12 zák. č.178/1998 Z.z.. 

 

§ 8 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto VZN bolo prerokované a schválené  Obecným  zastupiteľstvom  obce Pečovská 

Nová Ves dňa 10.12.2014  a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho zverejnenia na 

úradnej tabuli obce. 

 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi, 10.12.2014 

 

 

                                                                         PhDr. Jaroslav Dujava 

                                                                                starosta obce 


