Obec
Ob y c e
v zmysle ustanovenia § 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 a podľa § 11 ods. 4 písm. g) v spojení s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIE OBCE OBYCE
č. 2/2015
o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území obce Obyce

PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Obyce, úlohy pri zriaďovaní
a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole
dodržiavania tohto nariadenia.
Článok 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,
b) trhoviskom – kryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c) tržnicou – kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach,
d) príležitostným trhom – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredný
predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných
výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
e) ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na
verejnom priestranstve pred prevádzkárňou,
f) stánkom s trvalým stanovišťom – stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou
prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený
predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu.

2. Pre účely tohto nariadenia sa za trhové miesto považuje aj iné priestranstvo alebo
nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj
alebo príležitostný trh.
3. 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.
4. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných
predpisov
DRUHÁ ČASŤ
TRHOVÝ PORIADOK
Článok 3
Všeobecné ustanovenia
1. Tento trhový poriadok upravuje trhové práva a povinnosti správcu trhového miesta, zákaz
predaja niektorých výrobkov, obmedzenie predaja výrobkov, druhy poskytovaných služieb,
ambulantný predaj v obci a osoby, ktoré sú oprávnené predávať výrobky a poskytovať
služby na trhových miestach.
2. Trhový poriadok upravuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach a pri
príležitostných trhoch, stanovuje orgány, ktoré sú oprávnené vykonávať dozor a ukladať
sankcie.
3. Na určených trhových miestach sa môžu predávať výrobky a poskytovať služby, ktoré sú
vymedzené v trhovom poriadku.
Článok 4
Zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste
Trhové miesta na území obce Obyce zriaďuje Obec Obyce. Na zriadenie trhového miesta na
inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ
vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
Článok 5
Trhové miesta
1. Trhové miesto v katastrálnom území obce Obyce je :
a) verejné priestranstvo na ulici Hlavnej v centre obce Obyce - pri Kultúrnom dome
v Obyciach a Požiarnej zbrojnici v Obyciach,
b) pri príležitostnom trhu obce v areály futbalového ihriska TJ Obyce, Základnej školy
v Obyciach a areálu Žliabok v Obyciach. Zriaďovateľom je Obec Obyce.
2. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovom mieste vydá
správca trhového miesta – Obec Obyce.

3. Na území Obce Obyce sa môžu konať príležitostné trhy pri akciách – obecné slávnosti,
sezónne trhy, športové podujatia, ktoré podliehajú povoleniu obce.
Článok 6
Správa trhových miest a povinnosti správcu
1. Správu trhových miest na území obce vykonáva priamo Obec Obyce.
2. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, pretože 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 – za
správcu tohto trhového miesta sa považuje vlastník iného ako verejného priestranstva
alebo vlastník nebytového priestoru.
3. Správca trhového miesta, v súlade s ust. § 5 ods. 1 a 2 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 v znení neskorších právnych
predpisov vypracováva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostný trh a po jeho
schválení obecným zastupiteľstvom zverejní ho na viditeľnom mieste na trhovisku.
4. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach (vydané Obcou Obyce),
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) u drobnopestovateľov kontroluje a eviduje 30 dňovú lehotu predaja (v zmysle § 3 ods.
4 zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní v znení zmien a doplnkov,
d) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
e) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich skončení,
f) dodržiavanie trhového poriadku,
g) 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).
5. Správca trhoviska pri predaji húb kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti
predávajúceho. Ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti, alebo ak
predáva huby, ktorých predaj je zakázaný – správca trhoviska bezodkladne informuje
orgány dozoru.
6. Pri predaji domácich vajec, tzv. prebytkov správca kontroluje či má predávajúci
potvrdenie o registrácii na príslušnú komoditu na príslušnej regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe.
7. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a
o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami o čom predávajúci predloží
čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej

alebo chovateľskej činnosti, alebo že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky predávané v primeranom množstve.
Článok 7
Osoby oprávnené predávať výrobky
a poskytovať služby na trhových miestach
1. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach v obci Obyce možno len na
základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste na území
obce Obyce, vydané Obcou Obyce.
2. Obec Obyce vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste na území obce Obyce osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa § 10 a § 11
zákona č. 178/1998 z. z. v platnom znení a predloží:
a) kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov (fyzické a právnické
osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov) a originál oprávnenia na
podnikanie k nahliadnutiu,
b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je
žiadateľom fyzická osoba predávajúca vlastné rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak je žiadateľom fyzická osoba
predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
d) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý
sa taký doklad vyžaduje,
e) fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy
elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo fotokópia potvrdenia
daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice, alebo
čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu – že nie je
povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú
pokladnicu,
f) ak je žiadateľom osoba – predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín, preukáže, že má
potvrdenie o registrácii na príslušnú komoditu na príslušnej regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe a že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú
pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo
má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku – potvrdenie
nie staršie ako 1 rok alebo nájomnú zmluvu.

Článok 8
Rozsah a podmienky predaja na trhových miestach a povinnosti predávajúcich
1. Na trhových miestach je dovolené predávať tovar a výrobky na predaj, ktoré musia
vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov :
a) produkty z vlastnej drobnej poľnohospodárskej výroby, t. j. ovocie a zelenina, orechy,
mak, jedlé strukoviny, zemiaky, zeleninové a kvetinové sadivo, kvetiny, lesné plody,
b) vlastné po domácky vyrábané alebo spracované drobné kuchynské potreby z dreva,
košikárske výrobky a ostatné domáce výrobky z prútia, peria a kože,
c) okrasná keramika a umelé kvetiny,
d) predaj mlieka a mliečnych výrobkov sa uskutočňuje v predajných stánkoch alebo v
pojazdných predajných vozidlách, ktoré sú pre tento účel spôsobilé a schválené
príslušným orgánom dozoru,
e) pekárske výrobky a cukrárske výrobky. Na tento účel musia byť vybavené chladiacimi
vitrínami a pultami, prívodom tečúcej teplej vody, zahriatej najmenej na 500C a
studenej pitnej vody, vhodnými skladovacími priestormi a ľahko čistiteľným
vnútorným zariadením.
f) neoznačené slepačie konzumné vajcia z vlastnej výroby, tzv. prebytkov, ak:
- pochádzajú z vlastného chovu predávajúceho,
- počet predávaných vajec nepresahuje 200 ks za deň,
- vajcia nie sú staršie ako 14 dní odo dňa znášky,
g) med - zdravotne nezávadný (laboratórny rozbor štátom uznaným laboratóriom, pričom
každý
kus
spotrebiteľského
balenia
musí
byť
označený
etiketou
s predpísanými údajmi),
h) huby - čerstvé, neporušené, nepokrájané, iba s osvedčením o odbornej spôsobilosti na
ich predaj (doklad o ich znalosti),
i) huby sušené - také, ktoré boli vyrobené a zabalené oprávneným výrobcom a sú
náležite označené,
j) trhové konzumné ryby, domácu vodnú hydinu, domácu hrabavú hydinu na základe
súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy
k) ovocie, zelenina a sadivový materiál,
l) tekvicové jadierka,
m) kvasená kapusta, ak je vyrobená v povolenej výrobni s atestom o zdravotnej
neškodnosti výrobku a aktuálnym dátumom výroby,
n) vianočné stromčeky, čečina a výrobky z nich (na základe súhlasu majiteľa lesa
potvrdeného príslušným obecným úradom, alebo na základe spôsobu nadobudnutia),
o) 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 len
v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom
na
trhoviskách,
na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných
predajniach, pričom obmedzenia sa nevzťahujú na propagačné akcie spojené
s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.

2. Na príležitostných trhoch sa, okrem tovaru uvedeného v Článku 8 ods. 1 tohto VZN,
môžu predávať:
a) vlastný použitý tovar
b) burčiak, víno, pivo, medovina
c) potravinárske výrobky, ktoré je možné predávať ambulantne v zmysle Článku 8 ods. 2
tohto VZN
d) knihy a drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
3. Ambulantne sa, okrem tovaru uvedeného v Článku 8 ods. 1 tohto VZN, môžu predávať:
a) knihy, periodická tlač,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky - sezónne ozdobné a úžitkové
predmety k veľkonočným a vianočným sviatkom, pamiatke zosnulých alebo iným
príležitostiam,
c) pukance, cukrová vata, pečené gaštany,
d) balené trvanlivé pečivo (perníky, oblátky a pod.),
e) balená zmrzlina,
f) cukrovinky,
g) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
h) iné potraviny sa môžu predávať len v pojazdných predajniach, ktoré vyhovujú tomuto
účelu a majú o tom rozhodnutie príslušného orgánu pre ochranu zdravia,
i) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
4. Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje.
5. Na trhových miestach sa môžu poskytovať 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.
6. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogistický
tovar a hračky sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk,
v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach.
7. Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu
predávať iba v prevádzkarňach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú
vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti.
8. Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach
trhovísk a v pojazdných predajniach.
9. Obmedzenia podľa odsekov 6. až 8. sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s
podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
10. Predávajúci sú povinní dodržiavať zásady zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
v znení neskorších predpisov a všetkých súvisiacich predpisov, udržiavať miesto predaja
výrobkov a poskytovania služieb v čistote.

11. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné miesto podľa osobitných predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov (zákon č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej pokladnice v znení
neskorších predpisov),
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) tovar označiť viditeľne cenovkami, predávajúci nesmie o tovare uvádzať nepravdivé
údaje (v zmysle § 15 zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a §
12 zákona č. 250/2007992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov),
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
g) vyradiť z predaja potraviny skazené, vzbudzujúce odpor alebo inak poškodené,
deformované, znečistené chemicky alebo mikrobiologicky narušené, neznámeho
pôvodu.
12. Poľnohospodárske výrobky musia byť zdravotne nezávadné, nesmú byť umiestnené
priamo na zemi. Počas predaja musia byť potraviny chránené pred znečistením a
vonkajšími vplyvmi. Zelenina, zemiaky, lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a
zvädnutých častí. Ovocie a zelenina musí byť akostne triedené a počas predaja uložené v
debnách, alebo v košíkoch vyložené na predajnom pulte alebo stole.
13. Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia a mať dostatok
obalového materiálu, zodpovedajúceho hygienickým predpisom. Vykonávať pri predaji
váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti
váženia.
14. Huby je možné predávať na základe „Osvedčenia o odbornej spôsobilosti“. Oprávnenie na
predaj sa týka len tých druhov, ktoré sú v osvedčení uvedené. Povolenie na predaj húb
musí byť kupujúcim viditeľne predložené.
15. Predaj neoznačených slepačích konzumných vajec z vlastnej výroby, tzv. prebytkov, je
dovolený za podmienok, že pochádzajú z vlastného chovu predávajúceho s platným
veterinárnym osvedčením o ošetrení chovu nosníc. Vajcia musia byť čerstvé, nie staršie
ako 14 dní odo dňa znášky. V letnom období je predaj zakázaný.
16. Šišky a čečinu v neupravenom stave je dovolené predávať na základe potvrdenia o ich
nadobudnutí.
17. Dovolené je predávať vlastné po domácky spracované drobné kuchynské potreby z dreva,
košikárske výrobky a ostatné podomácky vyrobené výrobky, napr. z prútia.
18. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru podľa § 5 ods. 4 písm. a) a b)
zákona č. 178/1998 Z. z. sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov
fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaji rastlinných a
živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo
lesných plodín fyzickými osobami.
19. Osoba oprávnená predávať rastlinné a živočíšne výrobky na trhových miestach z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny, je povinná predložiť

orgánom dozoru na ich požiadanie čestné vyhlásenie o tom, že všetky predávané výrobky
pochádzajú z jeho vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo
doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín (nie starší ako 1 rok).
20. Fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny, je povinná poskytnúť orgánom dozoru na ich
požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané
výrobky pochádzajú z inej ako z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.
Článok 9
Zákaz predaja
1. Na trhových miestach je zakázané 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,
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 rýb, domácej vodnej a
hrabavej hydiny a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi
a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného
orgánu veterinárnej správy,
k) chránené rastliny, exemplárne rastliny 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,
m) domácky vyrobené – víno, kompóty, sirupy, konzervy, surové mäso, porciovanú
hydinu, zverinu,
n) mlieko a mliečne výrobky, okrem prípadov, kedy ich predaj bude povolený
rozhodnutím príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a orgánom
dozoru,
o) kačacie a husacie vajcia,
p) výrobky z vajec,
q) mäso jatočného hovädzieho dobytka, ošípaných, teliat, kôz a kozliat, vrátane
vnútorností a výrobkov z nich, mäso a výrobky z domácich zakáľačiek, mäso
drobných zvierat a zveriny, masť,
r) lahôdkarské výrobky, cukrárenské výrobky, tovar mimo územia trhoviska a na
priľahlých komunikáciách,
s) z prívesu a nákladných áut s výnimkou zemiakov na zimné uskladnenie – takýto
predaj je viazaný na povolenie obce.

2. Na predaj živých zvierat príslušný orgán veterinárnej správy vydá súhlasné stanovisko, ak
budú splnené minimálne požiadavky týkajúce zdravia a dobrých životných podmienok
zvierat.
3. Predajca je v zmysle § 37 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov povinný ohlásiť činnosť miestne príslušnému orgánu veterinárnej
správy.
4. Z pohľadu dobrých životných podmienok a ochrany zvierat je potrebné zabezpečiť
dodržiavanie ustanovení § 22 (ochrana zvierat) zákona č. 39/2007 Z. z. v platnom znení,
najmä:
a) napájanie a kŕmenie zvierat podľa druhu a kategórie zvierat,
b) vhodné ustajnenie zvierat podľa druhu a kategórie zvierat – ochrana proti nepriazni
počasia,
b) voľnosť pohybu,
c) kontrolu zvierat, v prípade potreby ošetrenie zvierat,
d) ďalšie požiadavky.
5. Podmienky pre spôsob manipulácie s rybami sú dané v § 5 a v prílohe č. 2 časť II bod 2.
písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania, a tiež v § 22 ods. 3 písm. m) zákona č.
39/2007 Z. z.
6. Na trhových miestach je zakázané:
a) manipulovať s predajnými miestami bez súhlasu správcu trhového miesta,
b) predávať tovar mimo predajného zariadenia (trhového miesta) a na priľahlých
komunikáciách,
c) prevádzkovať hazardné hry a zúčastňovať sa na týchto hrách.
Článok 10
Pravidlá dodržiavania
čistoty a hygieny na trhovisku a pri príležitostnom predaji
Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné:
a) dodržiavať predpísané hygienické a technické zásady stanovené osobitnými predpismi
(najmä zákon č. 250/2007 Z .z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 152/1995
Zb. 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, výnos MP SR a MZ SR o vydaní Potravinového kódexu v znení neskorších
predpisov),
b) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po ukončení
činnosti zanechať predajné miesto čisté a upratané,
c) odpad súvisiaci s predajom zobrať so sebou (z dôvodu, že predávajúci neplatí poplatok
za likvidáciu komunálneho odpadu).

Článok 11
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Predajný a prevádzkový čas na trhovisku sa určuje nasledovne:
 v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 18,00 hod.
 v sobotu od 7,30 hod. do 13,00 hod.,
 príležitostné trhy – príležitostný predaj na trhových miestach v sobotu a v nedeľu od
8,00 hod. do 21,00 hod.
2. Obec Obyce zriaďuje príležitostné trhy :
 Podinovecké slávnosti - každoročne dva dni v mesiaci júl v areály Žliabok,
 športové dni pre rodiny - každoročne jeden deň v mesiaci august v areály futbalového
ihriska TJ Obyce alebo areálu Žliabok,
 sezónne trhy - každoročne jeden deň pred veľkonočnými a vianočnými sviatkami v
centre obce Obyce, v priestoroch kultúrneho domu alebo Základnej školy v Obyciach.
 ostatné príležitostné trhy - na základe žiadosti podľa individuálneho posúdenia v
priestoroch základnej školy, kultúrneho domu alebo v centre obce Obyce.
3. V prípade výnimočnej situácie môže starosta obce obmedziť predajný a prevádzkový čas
trhoviska stanovený v odseku 1 maximálne však po dobu 7 dní.

Článok 12
Nájomné za predajné zariadenie a predajnú plochu
1. Predávajúci je povinný zaplatiť nájomné za predajné zariadenie alebo za predajnú plochu
na trhovisku alebo vstupné na príležitostné trhy. Sadzbu nájomného určí správca trhoviska
Obec Obyce.
2. Nájomné za predajné zariadenie a plochu:
a) prenájom tržnice (vrátane zabratej plochy) 2,50 eur/deň,
b) prenájom zabratej voľnej predajnej plochy v m² 1,00 eur/m².
3. O zaplatení poplatku správca trhoviska vystaví doklad o zaplatení označený dátumom.
4. Doklad o zaplatení je platca povinný ponechať si u seba za účelom kontroly.

Článok 13
Orgány dozoru a sankcie
1. Predaj na trhových miestach riadi obec všeobecne záväzným nariadením, trhovým
poriadkom a vykonávaním dozoru nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného
nariadenia a trhového poriadku. Obec môže poveriť osobu – právnickú alebo fyzickú, aby
vykonávala správu trhových miest.
2. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, vykonávajú orgány dozoru,
ktorými sú:

a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) Obec Obyce (starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce).
3. Predávajúci sa musí orgánu vykonávajúcemu dozor preukázať nasledovnými dokladmi:
a) občianskym preukazom,
b) povolením obce a potvrdením o zaplatení poplatku,
c) živnostenským oprávnením, resp. iným obdobným dokladom,
d) dokladmi, ktoré oprávňujú predávajúceho k predaju tovaru (zdravotný preukaz, doklad
o znalosti húb, doklad o nadobudnutí tovaru a pod.)
4. Orgán dozoru uloží pokutu v súlade s platnou legislatívou osobe, ktorá:
a) zriadila trhové miesto bez povolenia,
b) 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
obcou určené na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v
prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom,
na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných
predajniach, mimo takto určených miest.
5. Výnos pokút uložených Obcou Obyce je príjmom obce.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 14
Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia
obce Obyce č. 4/1999 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach obce Obyce, Trhový poriadok obce Obyce v znení doplnku č. 1 a dodatku č. 2 ku
VZN.
Článok 15
Záverečné ustanovenia
Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Obyce č. 2/2015 o trhovom poriadku a o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce
Obyce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Obyce na svojom 7. zasadnutí konanom dňa
16. decembra 2015, uznesením č. 7/13/2015.

Článok 16
Platnosť a účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej
tabuli Obce Obyce a účinnosť od 01. januára 2016.

V Obyciach, dňa 16. decembra 2015

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

• Návrh VZN obce Obyce č. 2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Obyce bol vyvesený na
pripomienkovanie na úradnej tabuli obce :
dňa: 01. 12. 2015
• Návrh VZN obce Obyce č. 2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Obyce bol zvesený z úradnej
tabule obce :
dňa: 15. 12. 2015
• VZN obce Obyce č. 2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Obyce bolo po jeho schválení
Obecným zastupiteľstvom v Obyciach vyvesené na úradnej tabuli obce :
dňa: 17. 12. 2015
• VZN obce Obyce č. 2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Obyce bolo zvesené z úradnej
tabule obce :
dňa: 31. 12. 2015

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015

Žiadateľ:____________________________________________________________________
(Obchodný názov, sídlo, IČO, RČ):

Obec Obyce
Cintorínska č. 229
951 95 O b y c e

V Obyciach, dňa:...................................
Vec:

Žiadosť o zriadenie trhového miesta

Na základe VZN obce Obyce č. 2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Obyce žiadam Obec
Obyce o zriadenie trhového miesta nasledovne:

Žiadateľ: .....................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliska alebo sídla: ......................................................................................
IĆO: ..........................................
Dátum narodenia alebo DIČ: ..........................................
Používanie elektronickej pokladne: ÁNO - NIE*
Číslo DKP: .........................................

1.

druh trhového miesta: príležitostný trh / ambulantný predaj*

2.

určenie priestoru na trhové miesto:

......................................................................................................................................................
3.

určenie priestoru pre trhové miesto na verejnom priestranstve (výhradne
ambulantný predaj):

.......................................................................................................................................................
4.

druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb:

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

5. doklad o zdravotnej bezpečnosti, veterinárne osvedčenie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. doklad o nadobudnutí tovaru:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7.

časové obdobie, na ktoré sa trhové miesto zriaďuje:.................................................

Trhové dni: ..................................
Predajný a prevádzkový čas:..............................................

Vyčistenie trhového miesta po ukončení predaja zabezpečí predávajúci.

Pri predaji budeme rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy – zákon č. 455/91 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, zákon č. 178/98 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.

V Obyciach, dňa ...........................

.............................................
Pečiatka a podpis
* nehodiace sa prečiarknite

Príloha č. 2 k VZN č. 2/2015

Obec O B Y C E
Cintorínska č. 229, 951 95 Obyce
Číslo: .......................

Obyce, dňa .................
Žiadateľ:
.....................................
.....................................
.....................................
IČO: ............................

POVOLENIE
na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste
Obec Obyce na základe Vašej žiadosti zo dňa ............................
súhlasí
so zaujatím verejného priestranstva v katastrálnom území obce Obyce
1. na ambulantný predaj ........................................................................................................................
2. na zriadenie trhového miesta pre príležitostný trh: ........................................................................
za účelom podnikateľskej činnosti v rozsahu podľa živnostenského oprávnenia – predaja nasledovného
tovaru –poskytovania nasledovných služieb:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Povolenie platí od: .......................... do: .............................. (dátum a čas)
Pri predaji ste povinní rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy – zákon č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Zb.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a zákon č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN obce Obyce č. 2/2015 o trhovom poriadku a o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Obyce.
V prípade nedodržania ustanovení vyššie uvedených právnych predpisov Vám obec môže uložiť
pokutu podľa § 12 odst. 2 zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a toto povolenie
zrušiť.

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

