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N á v r h     n a    u z n e s e n i e 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube  schvaľuje Všeobecne záväzné 

nariadenie obce DOLNÁ PORUBA č. 3 /2014 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Dolná Poruba. 

Dôvodová správa: 

Návrh VZN č. 3/2014 vychádza v súlade s ustanovením § 3 ods. 3 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 

(ďalej len „zákon o trhových miestach“) a v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 

písm. i) § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov. 

 

 

 

                                                                         JUDr. Miroslav Kopčan 

                                                                                 starosta obce  



Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/2014 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach na území obce Dolná Poruba 

 

 

 
Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 28.2.2014 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane) 18.3.2014 

Doručené pripomienky (počet): 0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa 18.3.2014 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 18.3.2014 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Porube dňa 18.03.2014 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Dolná Poruba dňa 18.03.2014. 

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.4.2014 

 
                 

 

 

 

 

 

                                   

    

                                                                  JUDr. Miroslav Kopčan  

                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Poruba na základe ustanovenia § 3 ods. 3 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 (ďalej len „zákon o trhových miestach“) a v súlade s 

ustanovením § 4 ods. 3 písm. i) § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov  

 

v y d á v a toto 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 3/2014 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach na území obce Dolná 

Poruba 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

(1)Toto nariadenie upravuje podmienky predaja tovaru a poskytovania služieb na trhových 

     miestach, a to : 

- druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, 

- druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov, 

- trhové dni, predajný a prevádzkový čas, 

- technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom a 

- ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce. 

 

Článok II. 

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 nekryté 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 prevádzkarniach a na prenosných predajných zariadeniach, 

d) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou 

prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý 

predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo 

postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska. 



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 prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné 

predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje 

stavebné povolenie podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 1 písm. e) zákona o trhových 

miestach), 

f) trhovým miestom aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale 

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný 

predaj. 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.(ust. § 2 ods. 2 a 3 zákona o trhových miestach) 

g) príležitostným trhom 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. 

h) prevádzkarňou miestnosť alebo iný nebytový priestor určený na predaj alebo výrobu 

tovarov alebo na inú hospodársku činnosť. 

 

Článok III. 

Ambulantný predaj 

 

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

ambulantný predaj a to: verejné priestranstvo pred obchodnými jednotkami v obci, horná časť 

obce – autobusový otoč, v časti u Bežákov a v časti u Suchých. 

 

(2) V obci je povolené príležitostne predávať aj na trhovom mieste určenom na ambulantný 

predaj v kultúrnom dome v obci.  

 

(3) V obci je povolené predávať každý pracovný deň v úradných hodinách Obecného úradu 

Dolná Poruba. 

  

(4) 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) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 

d) balená zmrzlina, 

e) ovocie a zelenina, 

f) kvetiny, 

g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií. 

 

(5) Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce je zakázaný v ust. § 9 ods. 2 

zákona č. 178/1998 Z. z.  



(6) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v obci s ambulantným 

predajom musí vyhovovať technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam 

stanoveným v osobitných právnych predpisov (najmä v zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa, v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, v zákone 

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov). 

 

Článok IV. 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 

(1) Na verejnom mieste v obci možno poskytovať tieto služby: 

a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 

b) oprava dáždnikov, 

c) oprava a čistenie obuvi, 

d) výroba kľúčov. 

Článok V. 

Zákaz predaja výrobkov  

 

(1) Zákaz predaja výrobkov na verejných miestach určuje § 6 zákona č. 178/1998 Z. z., 

na základe ktorého sa zakazuje predávať: 

a) zbrane a strelivo, 

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky, 

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 

d) tabak a tabakové výrobky, 

e) lieh, 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) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb; 19) zákaz sa nevzťahuje na 

propagačné predajné podujatia a zvody zvierat 20) organizované zväzmi a združeniami 

chovateľov, 

k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín. 

 

Článok VI. 

Cena výrobkov a služieb 

 

(1) Predávajúci predávajú výrobky za voľne dohodnuté ceny. Uvedené platí aj pre 

poskytovateľov služieb. 

 

(2) Predávajúci (poskytovateľ) je povinný informovať kupujúceho (spotrebiteľa) o cene 

predávaných výrobkov (poskytovaných služieb) platnej v okamihu ponuky. 

 



(3) Predávajúci a poskytovateľ služby je povinný zreteľne označiť výrobky cenou predajnou 

a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená ak je zhodná s predajnou 

cenou. 

Článok VII. 

Povinnosti predávajúcich 

 

(1) Predávajúci a poskytovateľ služby na trhovom mieste – na verejnom priestranstve je 

povinný: 

a.) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov (§ 15 zákona č.250/2007 Z. 

z. a § 30 zákona č. 455/1991 Zb.), 

b.) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, podľa zákona 

č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení 

zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách 

v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, 

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

zanechať predajné miesto čisté a upratané, 

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

kontrolu správnosti váženia.  

 

(2) Predávajúci a poskytovateľ služby na trhovom mieste- na verejnom priestranstve- je 

povinný predložiť správcovi s ambulantným predajom : 

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

služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti, 

b.) povolenie na užívanie predajného zariadenia , 

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

charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 

d.) pri predaji húb doklad o ich znalosti, 

e.) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu, 

f.) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných 

použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve. 

 

(3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhovom mieste – verejnom priestranstve – 

je povinná predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí 

predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z 

inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad 

o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín. 

 

Článok VIII. 

Kontrola a sankcie 

 

(1) Kontrolu nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb  

vykonávajú:  

a) Slovenská obchodná inšpekcia  

b) starosta obce Dolná Poruba  



c) poverení zamestnanci Obce Dolná Poruba  

 

(2) Starosta obce môže v zmysle § 12, ods. 2 zák. č. 178/1998 Z.z. uložiť fyzickej osobe  

alebo právnickej osobe pokutu do 16 596,- €.  

 

(3) Starosta obce môže za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickým a fyzickým  

osobám oprávneným na podnikanie uložiť pokutu až do výšky 6 638,- € v zmysle § 13  

ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

(4) Za porušenie tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zákona č.  

372/1990 Z. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov v rámci priestupkového konania.  

 

(5) Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté. 

 

Článok IX. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Dolná 

Poruba dňa 18.3.2014. 

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

zastupiteľstvo obce Dolná Poruba. 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.4.2014. 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 7/98 zo dňa 23.7.1998 

a dodatok k tomuto VZN uznesením č. 59/09/D zo dňa 27.4.2009.    

 

 

V Dolnej Porube, dňa 31.1.2014. 

 

 

 

 

 

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

                                                                              JUDr. Miroslav Kopčan 

                                                                           starosta obce 

 


