Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v obci Turová
č. 1/2015
Obec Turová, na základe samosprávnej činnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1, ods. 3, ods. 4
zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe zákona
č. 101/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a doplnení zákona 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v nadväznosti na zákon NR SR č. 178/1998 Zb. v zmysle neskorších
zmien a doplnkov v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie obce o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Turová.

I.
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Turová, úlohy obce pri
zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov
dozoru pri kontrole dodržiavanie tohto zákona.
2. Za trhové miesta v obci Turová sa považuje verejné priestranstvo určené na
príležitostný trh alebo ambulantný predaj.
3. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho
prenajme na ambulantný predaj so súhlasom obce Turová.
II.
Základné pojmy
1/ Na účely tohto VZN sa rozumie:
a/ trhovým miestom – trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené
na príležitostný trh alebo 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 prevádzkarňach 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
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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 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 (§ 54 až 57 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku - stavebný zákon)
f/ stánok 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/ Na účely tohto VZN sa za trhové miesto považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo
nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj
alebo príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave
alebo ak ide o predajnú akciu.
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 (najmä
zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní - živnostenský zákon v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov, zák. č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších
predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č.
981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti
Potravinového kódexu Slovenskej republiky - oznámenie č. 195/1996 Z.z., zák. č. 264/1999 Z.z.
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
III.
Zariadenia trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
1. Trhové miesto na území obce Turová zriaďuje obec Turová. 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.
2. Pri zriaďovaní trhového miesta a pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec
prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť
a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb na účelnosť výstav a podobných
akcií vo verejnom záujme.
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3. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe
povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
4. Obec vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste osobe, ktorá k žiadosti predloží:



5.

6.

7.
8.

9.

Kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov
Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetkých predávané výrobky pochádzajú
z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné
plodiny, pričom musí preukázať, že je vlastníkom pozemku, na ktorom
uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je
nájomcom pozemku alebo má iné práva k pozemku, ktoré ho oprávňuje na
uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto
pozemku
 Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho
vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve
 Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov alebo
poskytovanie služieb na ktorý sa taký doklad vyžaduje
Fotokópia strany označenej ako ZAZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy ERP žiadateľa
alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie
je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP (resp. virtuálnu EPR
v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej
pokladnici)
Obec je povinná predložené dokumenty uchovávať 5 rokov od konca kalendárneho
roka, v ktorom boli predložené. O vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste obec telefonicky alebo elektronicky bezodkladne informuje
FR SR na telefónnom čísle, ktoré FR SR zverejní na svojom webovom sídle.
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie obec nepovolila
týmto VZN je zakázaný.
Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste, ak predávajúci opakovanie alebo hrubo porušuje povinnosti podľa tohto VZN
alebo podľa zákona č. 178/1998 Zb. alebo osobitných právnych predpisov.
Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovom mieste
vydáva správca trhového miesta.
IV.
Správa trhového miesta s ambulantným predajom

Správu trhových miesta s ambulantným predajom vykonáva obec Turová.
V.
Obec v zmysle ustanovenia § 3 ods. 8 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.
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o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ustanovuje okruh výrobkov a rozsah
služieb, ktoré je možné poskytovať na trhových miestach v obci Turová nasledovne:


Druhy predávaných výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach

1/ ovocie, zelenina, zemiaky, obilniny – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle
platných predpisov
2/ med – musí spĺňať požiadavky na bezpečnosť, kvalitu, balenie a označenie: prvovýrobcovia,
ktorí predávajú malé množstvá prvotných produktov musia mať potvrdenie o registrácii od
príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
3/ mäso a mäsové výrobky – predaj môže byť uskutočnený len zo zariadení, ktoré sú určené
na uvedený predaj (napr. pojazdné predajne) a majú rozhodnutie o uvedení tohto zariadenia
do prevádzky o príslušného úradu verejného zdravotníctva
4/ sladkovodné trhové ryby – môžu byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestoru na
základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy
5/ domáca vodná hydina, domáca hrabavá hydina – možno predávať len na základe
súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy
6/ ovocné stromy a kríky – len za podmienky, že sú označené štítkom s údajmi o odrode,
šľachtiteľskej stanici a pod. pričom predávajúci musí mať doklad o nadobudnutí tovaru
7/ za bezpečnosť a kvalitu predávaných surovín a potravín zodpovedá predávajúci. Počas
predaja je povinný chrániť tovar pred znečistením a vonkajšími nepriaznivými vplyvmi.


Ambulantný predaj v obci

1/ V obci sa ambulantne môže predávať:
 Knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel
 Drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
 Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogistický tovar, hračky, športové
podrepy
 Balená zmrzlina
 Balené potraviny – cukroviny, keksy, balené pekárenské výrobky
 Žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
 Ovocie a zelenina
 Mäso a mäsové výrobky
 Med
 Ovocné stromy, kríky, umelé hnojiví a doplnkový sortiment pre záhradkárov
2/ Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje. Obcou sa na účely tohto zákona
rozumie územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec obce.
3/ Pri predaj potravín je predávajúci povinný dodržiavať požiadavky platnej potravinovej
legislatívy
4/ Druhy poskytovaných služieb:
 Brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
 Oprava dáždnikov
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Oprava čistenie obuvi
Čistenie peria
VI.
Zákaz predaja niektorých výrobkov

Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
 Zbrane a strelivo
 Výbušniny a pyrotechnické výrobky
 Tlač a iné vec, ktoré ohrozujú mravnosť
 Tabak a tabakové výrobky, výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak
 Liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
 Jedy, omamné látky a psychotropné látky
 Lieky
 Automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
 Chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy
živočíchov
 Živé zvieratá
 Chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
 Huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov
VII.
Trhové miesta v obci
Na území obce Turová sú zriadené nasledovné trhové miesta:
1/ Priestory na ambulantný predaj:
 Verejné priestranstvo – pri Obecnom úrade Turová
 Verejné priestranstvo – pri obchode
 Na miestnych komunikáciách verejne prístupných
 Verejné priestranstvo – pri kultúrnom dome Turová
 Verejné priestranstvo – horný koniec – pri garáži
2/ Priestory na poskytovanie služieb:
 Verejné priestranstvo – pri kultúrnom dome Turová
 3/ Na trhových miestach uvedených pod bodom 1/ je možné uskutočňovať predaj za
použitia predajných stojanov, predajných pultov, predajných košov alebo vhodne
upraveným motorovým vozidlom

VIII.
Práva a povinnosti správcu trhového miesta
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Správca trhoviska určuje predajný a prevádzkový čas na trhových miestach – pondelok až
sobota v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod.
Správca je povinný zabezpečiť:
- Sociálne zariadenie pre predávajúcich
- Odpadové nádoby na dočasné uskladnenie odpadkov
Ďalej je správca trhového miesta zodpovedný:
1/
Správca trhového miesta v súlade s ust. § 5 ods. 1 a 2 zák. č. 178/1998 Z. z. vypracuje
pre trhové miesta trhový poriadok a po jeho schválení obecným zastupiteľstvom ho
zverejní na viditeľnom mieste.
2/
Správca trhového miesta je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku
a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. Rovnako je povinný
spolupracovať s orgánmi dozoru pri výkone ich kontrolnej činnosti podľa platných
predpisov a tohto VZN.
3/
Správca trhového miesta zabezpečuje dennú kontrolu čistenia trhových miest
zodpovednými pracovníkmi, ktorými sú zamestnanci obce vydávajúci povolenie na
predaj na trhových miestach.
4/
Správca trhového miesta kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 2
Obchodného zákonníka, s tým súvisiaci zák. č. 455/1991 Zb., zák. č. 105/1990 Zb. o
súkromnom podnikaní občanov) a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach
b) doklad o nadobudnutí tovaru
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej
pokladnice podľa osobitných predpisov (zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov, Vyhláška Ministerstva financií SR č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia
evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky
Ministerstva financií SR č. 59/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií SR č.
353/1996 Z. z.)
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 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/
Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti
predávajúceho. Správca trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru, ak
predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby,
ktorých predaj je zakázaný.
6/
Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o
predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve a
o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.
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IX.
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby











Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať
služby osoby, ktoré preukážu splnenie podmienok podľa § 10 a § 11 zákona č.
178/1998 Z. z.:
Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov (§2
ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov)
Ak žiadateľom je FO, predloží čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané
výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo
ide o lesné plodiny a to: samostatne hospodáriaci roľníci, drobnochovatelia
a pestovatelia
Autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia
Fyzické osoby predloženia čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky sú jeho
vlastné použité výrobky v priemernom množstve medzi sebou
Ak je žiadateľom osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín preukáže vzťah
k pozemku – že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú
alebo chovateľskú činnosť alebo je nájomcom takého pozemku alebo obdobný právny
vzťah k takému pozemku
Predávať výrobky na trhových miestach môžu za rovnakých podmienok i občania iných
členských štátov EÚ
Pri ambulantnom predaji je predávajúci povinný predložiť súhlas na ambulantný predaj
potravín Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
X.
Povinnosti predávajúcich na trhovom mieste

1/ Predávajú na trhovom mieste je povinný:
 Predávajú si na vlastné náklady zabezpečí predajné miesta (2x3m) v priestore konania
trhu podľa pokynov zodpovedného pracovníka obce Turová
 Predajné miesto musí byť viditeľne označené – menom a adresou FO alebo PO
zodpovedajúcej za predaj tovaru pre prípad uplatnenia reklamácie
 Zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
 Každý predávajúci je osobne zodpovedný za čistotu, poriadok a bezpečnosť chodu
svojej prevádzky ale aj za ním zavinené škody na verejnom priestranstve
 Používať elektronickú registračnú pokladnicu resp. virtuálnu elektronickú pokladnicu
v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o požívaní elektronickej registračnej
pokladnici
 Potravinárske výroby musia byť zdravotne nezávadné a ich uskladnenie musí byť
v súlade s hygienickými predpismi, za kvalitu predávaných výrobkov zodpovedá
predávajúci
 Pri predaji ovocia a zeleniny z vlastnej produkcie (prebytky) – potvrdenie o registrácii
na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného
pôvodu konečnému spotrebiteľovi v zmysle Nariadenia vlády SR č- 360/2011 Z. z.
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XI.
Orgány dozoru a sankcie
1/ Dozor na dodržiavaním tohto zákona vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín
c) Obec
2/ Orgán dozoru uloží pokuto do 17 000 € FO – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá:
a) Zriadila trhové miesto bez povolenia (§3 ods. 1)
b) Predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§3 ods. 3)
alebo predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§6) , alebo
ktoré nie sú určené obcou na predaj (§ 7 ods. 1)
c) Porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách
3/ Výnos pokút uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce Turová
XII.
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Turová na
4. zasadnutí OZ dňa 14.07.2015.
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Turová nadobúda účinnosť dňa 02.08.2015.

Ing. Jana JAROTOVÁ
starostka obce Turová

VZN schválené dňa: 14.7.2015
VZN vyvesené dňa: 17.7.2015
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