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                                                            NÁVRH 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  na základe ust. § 3 ods. 8  zákona 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 v znení neskorších právnych  predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 

Z. z.“)   a v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. i) a s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  v y d á v a   toto 

                                                        

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

 
č. 5/2020 

 

o  predaji  výrobkov  a  poskytovaní  s lužieb  na  trhových  

miestach  na  území  obce  Priepasné  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Toto   nariadenie   upravuje  podmienky  predaja tovaru a poskytovania služieb na trhových 

miestach, a to : 

- druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, ktorých predaj a poskytovanie 

je na trhových miestach na území obce povolené 

- druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov,  

- trhové dni, predajný a prevádzkový čas,  

- technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom 

- označenie predávajúceho podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. a  

 

§ 2 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 

 

(1) Na  trhovom  mieste v obci sa môžu predávať: drobné umelecké a drobné remeselné 

výrobky, hračky, knihy, audio, elektrotechnické výrobky, domáce potreby, 

poľnohospodárske výrobky, kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, ovocné 

stromy, okrasné dreviny, textilné a odevné výrobky, obuv, drobný tovar, vence, umelé 

kvety, potraviny, drobná domáca hydina, domáce králiky, mačky, psy, ktoré sú 

označené transpondérom (čipom) podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z., 

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.  
 

(2) Okruh služieb, ktoré možno poskytovať na  trhovom mieste v obci určuje § 8 zákona č. 

178/1998 Z. z., na základe ktorého  možno na  trhovom mieste poskytovať tieto služby:  

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

b) čistenie peria, 

c) maľovanie portrétov, maľovanie na tvár,  



d) služby zábavného charakteru (kolotoče, strelnica, a podobné atrakcie).  

 

(3) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie obec v tomto 

všeobecne záväznom nariadení nepovolila, je podľa § 3 ods. 9 zák. č. 178/1998 Z. z. 

zakázaný. Zákaz a obmedzenia predaja niektorých výrobkov vyplýva aj zo zák. č. 

178/1998 Z. z.  

 

(4) Určením druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb v tomto VZN nie sú 

podľa § 3 ods. 8 písm. a ) zák. č. 178/1998 Z. z. dotknuté ustanovenia § 6 až 9 zák. č. 

178/1998 Z. z. 

§ 3 

Ambulantný predaj 

 

(1) V obci je povolené ambulantne predávať len na verejnom priestranstve určenom na 

ambulantný predaj, a to: 

a) trhové miesto pri obecnom úrade – parcela registra KNC pozemok p. č. 

13165/2 v KÚ Priepasné, výmera 1542 m2 

b) trhové miesto na Dlhom Vŕšku - parcela registra KNE pozemok p. č. 14409/1 

v KÚ Priepasné , výmera 1406 m2 

c) trhové miesto pri bytovkách U Markov – parcela registra KNE pozemok p. č. 

12728/2 v KÚ Priepasné, výmera 1496 m2 

d) trhové miesto pri Mohyle M.R. Štefánika parcela registra KNC pozemok p. č. 

27888/1 v KÚ Priepasné, výmera 10260 m2  

e) trhové miesto pri Mohyle M.R. Štefánika parcela registra KNC pozemok p. č. 

19183/3 v KÚ Priepasné, výmera 12000 m2  

 

(2) Okruh  výrobkov, ktoré je možné ambulantne predávať  určuje  § 9 zákona č. 178/1998 

Z. z., na základe ktorého  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; ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z. tým nie je 

dotknuté, 

d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej 

zmrzliny, 

e) ovocie a zelenina, 
f) potraviny / produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu : 

-  sušené ovocie, orechy, tepelne upravené gaštany a zemiaky, kukurica, pukance 

a podobný sortiment, 

- slepačie vajcia,  

- pekárenské a trvanlivé cukrárenské výrobky,  

- balené mäso predávané z pojazdnej predajne  a mäsové výrobky, mliečne výrobky,   

- včelí med a výrobky z medu,  

- tradičné  potraviny  z produkcie malých výrobcov, výrobky z miestnych 

potravinárskych výrobní a potravinárske výrobky lokálnych farmárov,  

- medovníky,  

- čerstvé jedlé huby a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v 
prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov 

 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=orto&z=19&c=17.584650,48.698953&dt=desc&it=point#/detail/kataster/parcela-c/849901/13165_2
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=orto&z=18&c=17.593464,48.691839&dt=desc&it=point#/detail/kataster/parcela-e/849901/14409_1
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=orto&z=18&c=17.569780,48.695161&dt=owners&it=point#/detail/kataster/parcela-e/849901/12728_2
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=orto&z=16&c=17.552882,48.680785&dt=owners&it=point#/detail/kataster/parcela-c/849901/27888_1
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=orto&z=16&c=17.563418,48.679808&dt=owners&it=point#/detail/kataster/parcela-c/849901/19183_3?zoom=false


g) originálne balené potraviny vrátane balených mrazených krémov a balenej 

zmrzliny ak ich neponúka miestna obchodná prevádzka v predajni potravín 

s výnimkou potravín na osobitné výživové účely a výživových doplnkov, 

h) kvetiny, dreviny a priesady, 

i) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,  

j) sladkovodné trhové ryby, 
 

(3)  Predávajúci, ktorí  predávajú potraviny/ produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu sú 

povinní preukázať sa potvrdením o registrácii alebo o schválení manipulácie 

s potravinami/ produktami rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré vydali  príslušné dotknuté 

orgány dozoru v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a zákona                        

č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení zmien a doplnkov a nariadenia vlády č. 360/2011 Z.z. 

ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva 

prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych 

výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam  znení zmien 

a doplnkov.  

 

 

(4)  Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať 

služby osoby podľa §10 zákona č. 178/1998 Z. z.  
 

(5)  Ambulantný predaj pri cestách mimo obce Priepasné je zakázaný podľa  § 9 ods. 2 

zákona č. 178/1998 Z. z. . 
 

§ 4 

Orgány dozoru 
 

(1) Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb pri 

ambulantnom predaji  a pri predaji v stánku s trvalým stanovišťom  vykonávajú: 

a) Slovenská obchodná inšpekcia, 

b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín, 

c) obec,  

 

§ 5 

Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov 

 

(1) Na území obce sa uskutočnia tieto príležitostné trhy:  

a) pri príležitostiach Vianočných sviatkov v období počas decembra, na verejnom 

priestranstve pri Obecnom úrade v Priepasnom a,  alebo v sále kultúrneho domu 

v Priepasnom, 

b) pri príležitosti podujatia: Muzigantské Priepasné v období počas augusta, na 

verejnom priestranstve pri Obecnom úrade v Priepasnom  

c) pri príležitosti pietnej spomienky a podujatí vzťahujúcich sa k osobnosti M. R. 

Štefánika 

d) pri príležitosti akýchkoľvek ďalších kultúrnych a športových podujatí obce v období 

počas celého kalendárneho roka v závislosti od rozhodnutia obce  

e) trhy, ktoré neorganizuje obec 

      

(2) Pri organizovaní príležitostných trhov uvedených v ods. 1 musia byť splnené 

nasledujúce podmienky (rozsah):  



a) Podmienkou predaja na trhových miestach je mať pridelené trhové miesto, 

povolenie na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb.  

b) Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovom mieste 

vydáva obec Priepasné.  

 

§ 6 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 

Obec určuje trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhových miestach  nasledovne: 

a) v letnom období   (od 1. 4. do 31.10):           denne od 8:00  do 24:00 hod. 

b) v zimnom období (od 1.11 do 31.3.):            denne od 8:00  do 20:00 hod. 

 

§ 7  
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 

(1) Predávajúci je povinný 

a) označiť svoje predajné zariadenie obchodným menom,  sídlom, resp. bydliskom 

predávajúceho, menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, 

b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,, 

c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa 

osobitných predpisov, s výnimkou predávajúcich,  registrovaných  ako predajcovia s predajom  

malých   množstiev prvotných produktov živočíšneho a rastlinného pôvodu a dodávanie 

mlieka a mliečnych výrobkov 

d) udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto 

čisté a upratané, 

e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 

f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 

kontrolu správnosti váženia 

g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných 

predpisov. 

h) predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu 

dozoru na požiadanie 

1.  doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti, 

2.  povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za 

predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na 

príležitostných trhoch, 

3.  zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 

charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 

4. doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných 

použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve 

5.  pri predaji čerstvých  jedlých húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 

 

 

§ 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné dňa  

................2020.  

 



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

zastupiteľstvo obce Priepasné.  

 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia. 

 

 

 

V Priepasnom dňa   ... ... .... . 

                                                                                                                                             

.............................. 

                                                                                                                                starosta obce 


