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Obecné zastupiteľstvo v obci Dolné Srnie v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 178/1998 Zb. 

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 predpisov 

vydáva 

všeobecne záväzné  nariadenie (ďalej len "VZN"): 

 

§ 1  

Úvodné ustanovenie  

  

1. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobko a poskytovania služieb na 

trhových miestach (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov 

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

osôb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania 

nariadenia.  

 

§ 2  

Základné pojmy  

  

1. Na účely jednoznačného výkladu nariadenia o predaji na trhoviskách sa rozumejú:  

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

priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj  

b) trhoviskom – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na 

sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

c) tržnicou – kryté zariadene 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 

sústredený 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 prevadzkárňou; za stánok s dočasným stanovišťom 

a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého 

zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu 

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. Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, 

ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho 

vlastníkom ho využije alebo prenajme na ambulantný predaj.  
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§ 3  

Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

  

1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

území obce Dolné Srnie vydáva na základe žiadosti obec Dolné Srnie. 

2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku, 

verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania 

služieb vo verejnom záujme. 

 

§ 4 

Podmienky predaja a poskytovania služieb na trhových miestach 

 

Podmienky predaja a poskytovania služieb na trhových miestach upravuje Trhový poriadok 

obce Dolné Srnie, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. 

 

§ 5  

Orgány dozoru a sankcie 

 

1. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb vykonávajú:  

a) Slovenská obchodná inšpekcia 

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

c) obec 

2. Prípadné sankcie za porušenie povinností sú riešené v Zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, v Zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov a v Zákone č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov. 

 

§ 6  

Spoločné a záverečné ustanovenia  

  

1. Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schválilo VZN č. 5/2020 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Dolné Srnie na svojom .... 

zasadnutí dňa ........., uznesením č. ......  

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom .........  

 

V Dolnom Srní, dňa 10. 06. 2020 

 

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

       Ing. Juraj Hamaj   

            starosta obce 
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Príloha č. 1 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Dolné Srnie v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 178/1998 Zb. 

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 predpisov 

vydáva 

 

TRHOVÝ PORIADOK 

ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov na trhovom mieste v obci Dolné Srnie 

 

§ 1  

Správa trhoviska a príležitostného trhu 

 

1. Správu trhoviska a príležitostného trhu, ktoré je vo vlastníctvo obce, vykonáva obec. 

2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec 

3. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, za správcu trhového miesta 

sa považuje ich majiteľ alebo prenajímateľ. 

 

§ 2 

Určenie trhových miest pre ambulantný predaj a príležitostný predaj 

 

1. Obec na svojom území zriaďuje trhové miesto – trhové miesto pred Obecným úradom 

v obci Dolné Srnie – 2 stánky na predaj na ambulantný predaj a príležitostné trhy 

2. Ak sa ambulantný predaj alebo príležitostné trhy konajú v rámci kultúrnych, športových 

alebo iných spoločenských podujatí v obci, trhové miesta určí organizátor zodpovedný za 

podujatie.  

§ 3  

Predajná doba 

 

1. Predajná doba ambulantného predaja a príležitostných trhov je v pracovné dni od 6.00 hod 

do 17.00 hod.  

2. Ak sa ambulantný predaj alebo príležitostné trhy konajú v rámci kultúrnych, športových 

alebo iných spoločenských podujatí v obci, môže sa uskutočniť aj počas dní pracovného 

voľna. 

3. Správca trhového miesta má právo v prípade nepredvídateľných okolností upraviť 

predajnú dobu.  

 

§ 4  

Oprávnenie predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 

 

Na trhových miestach môžu na základe vydaného povolenia obcou predávať výrobky 

a poskytovať služby: 

a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov 
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b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej, 

chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny 

c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou 

 

§ 5  

Druhy predávaného tovaru a poskytovaných služieb 

 

1. Na trhových miestach sa ambulantným predajom môžu predávať: 

a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo 

iných diel 

b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety 

c) spotrebné výrobky1 

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

e) ovocie a zelenina 

f) balená zmrzlina 

g) kvetiny, dreviny a priesady 

h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií 

i) sladkovodné trhové ryby 

2. 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) fotografické, video a reprodukčné služby 

h) oprava a výroba náhrobných kameňov 

 

§ 6  

Zákaz predaja niektorých výrobkov a obmedzenie predaja výrobkov 

 

1. Na trhových miestach sa zakazujú predávať výrobky uvedené v § 6 Zákona 178/1998 Zb. 

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 

2. Obmedzenie predaja výrobkov sa riadi § 7 Zákona 178/1998 Zb. 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 

3. Obecné zastupisteľstvo môže pozastaviť alebo obmedziť predaj tovarov a sužieb na 

trhových miestach podľa článku 5 ods. 1. a 2. 

 
1 § 9 ods.1 písm. c) Zákona č. 178/1998 Zb. 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 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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§ 7  

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 

Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

a) označiť predajné miesto svojim menom a priezviskom, obchodným menom, 

adresou alebo názvom a sídlom spoločnosti 

b) dodržiavať trhový poriadok obce Dolné Srnie 

c) predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky 

d) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja 

e) udržiavať miesto predaja v čistote a po skončení predaja zanechať miesto predaja 

čisté 

f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou 

g) predávať výrobky v správnej hmotnosti a množstve a umožniť spotrebiteľom 

prekontrolovať si správnosť týchto údajov 

h) ohlásiť sa na Obecnom úrade a prenajať si trhové, resp. predajné miesto a to aj 

v predstihu 

i) používať elektronickú registračnú pokladnicu 

j) dodržiavať ostatné podmienky predaja podľa platnej platnej právnej úpravy 2 

 

§ 8  

Práva a povinnosti správcu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu 

 

1. Správca trhového miesta je povinný:  

a) zverejniť trhový poriadok na viditeľnom mieste 

b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku 

c) v prípade porušovania trhového poriadku predávajúcimi daný problém riešiť  

2. Správca trhového miesta je povinný kontrolovať, či predaj je vykonávaný v zmysle 

trhového poriadku.  

3. Správca trhového miesta má právo kontrolovať u predávajúceho: 

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti 

b) doklad o nadobudnutí tovaru 

c) používanie elektronickej registračnej pokladne podľa osobitných predpisov 

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 (ďalej len „vlastné použité výrobky) fyzickými osobami 

medzi sebou na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto predávaných 

výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav 

predávaných výrobkov 

 
2 § 11 Zákona č. 178/1998 Zb. 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 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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g) pri predaji húb osvedčenie o znalosti húb predávajúceho3 

 

§ 9  

Poplatky za prenájom 

 

1. Obec za povolenie predaja na určených trhových miestach ustanovuje poplatky: 

a) 5,00 € za miesto a deň 

b) 2.00 € za vyhlásenie v miestnom rozhlase 

2. Poplatky sa platia najmä v hotovosti v pokladnici Obecného úradu 

3. Pri príležitostných trhoch konaných počas kultúrnych, spoločenských a športových 

podujatiach organizovaných v obci môže byť poplatok za predaj a poskytovanie služieb 

odpustený.  

 

V Dolnom Srní, dňa 10.06.2020 

 

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

       Ing. Juraj Hamaj   

            starosta obce 

 

 

 

 

 

 
3 § 5 ods. 5 Zákona č. 178/1998 Zb. 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 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/

