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Obecné zastupiteľstvo v Slatinke nad Bebravou v súlade s ustanoveniami   § 6 ods.1 a § 4 

ods.5 písm. a) bod 5 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  a podľa ustanovenia  § 3 ods. 8, § 5 ods. 1 a § 7 ods. 1 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení ( ďalej len „VZN“) 

Čl. I.                                                                                                                                              

Úvodné   ustanovenia 

 

Toto VZN stanovuje  trhové miesto  na území obce Slatinka nad Bebravou, upravuje druhy 

predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhovom mieste a podmienky ich  predaja 

a poskytovania, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb 

na trhových miestach a úlohy obce Slatinka nad Bebravou ( ďalej len „obce“) . 

 

Čl. II.                                                                                                                                                 

Vymedzenie priestranstva pre príležitostný trh a ambulantný predaj 

Pre trhové miesto,  príležitostný trh a ambulantný predaj obec Slatinka nad Bebravou určuje  

priestranstvo pred kultúrnym domom  v obci Slatinka nad Bebravou súpisné č. 103, parcela KN C 305. 

Určený priestor trhového miesta sa vyznačí nápisom „ TRHOVÉ MIESTO“ 

 

Čl. III.                                                                                                                                            

Základné pojmy  

Na účely tohto VZN sa rozumie: 

a) trhovým miestom – verejné priestranstvo určené na príležitostný trh, alebo ambulantný predaj                   

b) príležitostný trh – 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                                                                                                                                                           

c) ambulantný predaj – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných  predajných 

zariadeniach , predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve. Za stánok 

s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na 

ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu 

d) správca trhoviska je Obec Slatinka nad Bebravou so sídlom Slatinka nad Bebravou č. 103, 956 53 

 

 

Čl. IV.                                                                                                                                              

Zriadenie trhového miesta a podmienky pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

1. Trhové miesto zriaďuje obec. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na 

zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva obec. Na zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom 

priestranstve, alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je 

potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. 
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2. Pri povoľovaní trhového miesta sa prihliada na: 

- ochranu verejného poriadku 

- verejný záujem 

- bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb 

 

3. Podľa § 2 ods. 4 zákona č. 178/1998 Z. z. predaj výrobkov  a poskytovanie služieb na trhovom 

mieste musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa 

osobitných predpisov. 

  

4. Pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb musia byť splnené požiadavky stanovené v §12 a § 13 

Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky z 12. Apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinárskeho kódexu 

Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie 

potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj  tradičných potravín 

a na priame dodávanie malého množstva potravín. 

 

5. Predaj malého množstva prvotných produktov podľa § 2 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej 

republiky 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 

(ďalej len „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z.“) musí pochádzať z vlastnej 

produkcie, chovu, výlovu, farmy alebo činnosti prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie činností 

ustanovených týmto nariadením vlády Slovenskej republiky osobitne registrovaný podľa § 40 zákona 

č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a § 6 zákona č. 152/1995 Z.z. 

o potravinách v znení neskorších predpisov. 

 

6. Predaj baleného mäsa (domácich kopytníkov, hydiny, zajacov) balených mäsových výrobkov 

a balených mliečnych výrobkov sa uskutočňuje v predajných stánkoch alebo z pojazdného predajného 

vozidla, ktoré na tento účel má  povolenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky a správca trhového miesta mu vyčlení miesto na trhovom mieste. 

 

7. Predaj medu a vajec sa uskutočňuje podľa ustanovení  Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 

359/2011 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé 

množstvá (ďalej len „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011“) a Nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z.. 

 

8. Predaj mlieka a mliečnych výrobkov sa uskutočňuje podľa ustanovení Nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 360/2011 Z.z. 

 

9. Predaj kozmetických výrobkov sa uskutočňuje podľa čl. VI. Nariadenia ES č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. 

 

10. Predaj bylín sa uskutočňuje podľa ustanovení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 

Z.z.. 

 

 

Čl. V.                                                                                                                                                          

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať  služby na trhovom mieste 

Na trhovom mieste môžu predávať výrobky a poskytovať služby : 
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a) právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov 

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

chovateľskej činnosti              

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

d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho 

rozmnoženinou                                                

 

 

Čl. VI. 

Obmedzenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb 

1. Na trhovom mieste uvedenom v článku II.  sa môžu predávať 

a) rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti,  

b) ovocie a zelenina 

c) kvety, priesady, ovocné stromy, ozdobné kry a semená 

d) drobné umelecké predmety, drobné remeselné výrobky, úžitkové, ľudovoumelecké, umelecké 

a ozdobné predmety, bižutéria, klenoty 

e) spotrebné výrobky,  

f) domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar 

g) potravinárske výrobky, pri predaji ktorých musia  byť splnené podmienky podľa osobitných 

predpisov a ktoré boli schválené príslušným orgánom  úradnej kontroly potravín 

- med a výrobky z neho, pri vlastnej produkcií sa predávajúci preukáže potvrdením o registrácií 

včelára podľa zákona  o veterinárnej starostlivosti na príslušnej Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správe 

- spracovateľsky balené a sušené  huby, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky 

podľa osobitných predpisov 

- produkty rastlinného pôvodu ako  ovocie, zelenina ( musí byť očistená, zbavená hliny a zvädnutých 

častí, ovocie akostne roztriedené a označené odrodou) , predajca musí byť registrovaný na priamy 

predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 360/2011 

Z.z. na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe  

- produkty živočíšneho pôvodu ( čerstvé mäso, mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky) len 

z pojazdných prevádzkarni, na prevádzkovanie ktorých boli príslušným úradom verejného 

zdravotníctva vydané súhlasné rozhodnutia 

- cukrovinky a trvanlivé pečivo, byliny a koreniny čerstvé a sušené 

- balené potraviny, ich predaj je dovolený  z priestorov krátkodobých stánkov, ktoré majú súhlasné 

rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva na ambulantný predaj potravín. 

- knihy, denná tlač  

 

2. Na trhovom mieste uvedenom v článku II. sa môžu poskytovať služby: 

a) oprava dáždnikov 

b) brúsenie nožov, nožníc a iných nástrojov 

c) oprava a čistenie obuvi 

d) umelecká a remeselná tvorba a jej predvádzanie 

e) čistenie peria  

f) kľúčové služby 

g)  brašnárske služby 

h) maľovanie portrétov, fotografovanie 

i) tetovanie umývateľnými prostriedkami 

 

3. Na trhových miestach sa zakazuje predávať: 

a) zbrane a strelivo 
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b) výbušniny a výbušné predmety  

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť 

d) tabak a všetky tabakové výrobky, výrobky ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak 

e) alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických  nápojov na príležitostných trhoch 

f) jedy, omamné a psychotropné látky 

g) lieky 

h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo 

i) chránené druhy živočíchov 

j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb 

k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín 

l) čerstvé huby okrem huby, ktoré neboli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa 

osobitných predpisov 

 

4. Na trhových miestach sa zakazuje predaj tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho 

nadobudnutia alebo jeho pôvod. 

5. Ambulantný predaj pri cestách na území obce Slatinka nad Bebravou  je zakázaný. 

 

Čl. VII.                                                                                                                                                       

Trhové dni a predajný čas 

1. Pre trhové  miesto sa stanovujú trhové dni a predajný čas : 

Pondelok – Sobota  od 6:00 do 20:00 hod 

 

Čl. VIII.                                                                                                                                                       

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný : 

a) používať registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov 

b) udržiavať trhové  miesto počas predaja v čistote a po skončení predaja zanechať predajné miesto 

čisté a upratané .  

c) zreteľne označiť cenou poskytované výrobky 

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

správnosti váženia 

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

predpisov 

f) pri nakladaní s komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným kuchynským  a reštauračným 

odpadom vzniknutým počas predaja výrobkov a poskytovania služieb sú predávajúci (fyzické aj 

právnické osoby) povinné dodržiavať všetky  ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a požiadavky nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady ES č.1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa 

vedľajších živočíšnych produktov neurčených na ľudskú spotrebu a nariadení komisie č. 142/2011, 

ktorým sa vykonáva citované nariadenie tak, aby nedochádzalo k jeho nadmernému hromadeniu. 

 

2. Správca trhového miesta (obec) je povinný písomne oznamovať konanie každého hromadného 

podujatia spojeného s poskytovaním stravovania a občerstvenia na trhovom mieste Regionálnemu 

úradu verejného zdravotníctva  v Trenčíne. 

3. Pred každým príležitostným trhom je správca (obec)  povinný vypracovať trhový prevádzkový 

poriadok, ktorý musí obsahovať náležitosti týkajúce sa možnosti zapojenia stánkov na elektrickú 
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energiu, na zdroj  pitnej vody, náležitosti súvisiace s odstraňovaním tekutého a tuhého odpadu a so 

zabezpečením hygienických zariadení , poriadku a čistoty počas trhu a bezprostredne po jeho 

ukončení. Trhový prevádzkový poriadok správca zašle spolu s oznámením o konaní príležitostného 

trhu orgánom úradnej kontroly potravín a stravovania a zabezpečí jeho viditeľné a voľne dostupné  

vyvesenie na trhovom mieste. 

Čl. IX.                                                                                                                                                       

Kontrola a sankcie 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva starosta obce, alebo ním písomne poverený pracovník. 

2. Za porušenie tohto VZN právnickou osobou, alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie 

môže obec podľa § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

uložiť pokutu do výšky 6638 Eur. 

3. Obec môže uložiť pokutu  podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach  v znení neskorších predpisov vo výške 17000 Eur  

fyzickej osobe - podnikateľovi, alebo právnickej osobe, ktorá                                                                        

- zriadila trhové miesto bez povolenia 

- predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný ( článok VI. bod 3 tohto VZN) alebo 

osobe, ktorá predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v pojazdných predajniach a na ktoré neboli 

vydané rozhodnutia príslušným orgánom úradnej kontroly potravín 

- porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách ( článok VI. bod 5 tohto VZN) 

 

4. Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá 

a)zriadila trhové miesto bez povolenia 

b)predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené obcou na 

predaj  

c) porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách 

 

5. Priestupky podľa článku  IX. odsek 4.písmeno a) a b)  prejednávajú orgány dozoru. Priestupky 

podľa článku IX. odsek 4. písmeno c) prejednávajú v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru. 

 

6. Výnos  pokút uložených obcou za priestupky je príjmom rozpočtu obce. 

 

Článok X.                                                                                                                                                       

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Slatinke nad Bebravou na zasadnutí dňa .................. 

uznesením č. ...................... 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa....................... 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Zuzana Koláriková 

                starostka obce 

 


