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OBEC SOBLAHOV, 913 38 SOBLAHOV 
 

 Obecné zastupiteľstvo v Soblahove v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na zákon 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 
 
 

s c h v a ľ u j e  
V š e o b e c n e    z á v ä z n é   n a r i a d e n i e   č. 2/2012 

 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  

na trhových miestach  
 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

(1)    Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z.        
      (ďalej len zákon) podrobnejšie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania        
  služieb na trhových miestach, ako aj povinnosti fyzických a právnických osôb pri             
  predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Soblahov. 

 
 

Článok 2 

Základné pojmy 

(1) Pre účely tohto VZN sa rozumie 
 
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, 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 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 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 prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za 
prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zariadenie 
sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu, 

f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou 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. 
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(2) Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je 
prevádzkarňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho 
prenajme na ambulantný predaj. 

 
(3) Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté 

na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo alebo 
technologicky patrí k prevádzkarni. 

 
(4) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať 

všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa 
osobitných predpisov.   

 
 

Článok 3 

Povolenie na zriadenie trhového miesta 

(1) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
na trhovom mieste na území obce Soblahov vydáva obec Soblahov prostredníctvom 
Obecného úradu Soblahov, v zmysle § 4 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
(2) Na území obce Soblahov je povolené nasledovné trhové miesto: časť parcely č. 5073 

(oproti Potravinám COOP Jednoty 109, stred obce – pri oznamovacích tabulách obce). 
 

(3) Obec Soblahov povoľuje nasledovné príležitostné trhy 
 
a) jarný trh – v mesiaci marec a apríl 
b) letný trh – v mesiaci júl a august 
c) jesenný trh – v mesiaci september 
d) vianočné trhy – v mesiaci december 
e) na ostatné príležitostné trhy je potrebné povolenie obce Soblahov prostredníctvom 

Obecného úradu 
 
(4) Na povolených trhových miestach na území obce sa určujú trhové dni pondelok až 

piatok v čase od 9,00 do 16,00 hodiny. 
 
(5) O iný predajný a prevádzkový čas je potrebné požiadať obec prostredníctvom 

Obecného úradu. 
 
(6) Príležitostné trhy budú propagované miestnym rozhlasom. 
 

Článok 4 

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach 

(1) Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky 
a poskytovať služby: 

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

alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 
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c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve. 
 
(2) Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok 

i občania iných členských štátov Európske únie. 
 
(3) Na trhových miestach sa môžu predávať 
 
a) potravinárske výrobky 

1. ovocie a zelenina – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade 
s platnými predpismi, 

2. vajcia – pri predaji neoznačených slepačích konzumných vajec z vlastnej výroby, 
tzv. prebytkov sa musí predávajúci preukázať osvedčením o spôsobilosti na 
výrobu a predaj slepačích vajec vydaným Okresným úradom, odborom štátnej 
veterinárnej starostlivosti v mieste bydliska, že vajcia pochádzajú z vlastného 
chovu predávajúceho, počet predávaných vajec nesmie presiahnuť 200 ks za deň 
a vajcia nesmú byť staršie ako 12 dní odo dňa znášky, 

3. včelí med – je možné predávať len na základe veterinárneho osvedčenia vydaného 
Okresným úradom, odborom štátnej veterinárnej starostlivosti z miesta pôvodu, 

4. lesné plodiny – možno predávať len na základe dokladu o nadobudnutí 
predávaných lesných plodín. 

 
b) ostatné výrobky 

1. stromčeky – možno predávať len na základe potvrdenia o spôsobe nadobudnutia, 
2. kvetiny, 
3. ľudové umelecké a remeselnícke výrobky, 
4. 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 sa 
môžu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na 
príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom. Tieto 
obmedzenia sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s uvádzaním 
nových výrobkov na trh.  

 
(4) Na trhových miestach 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) 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 ich príslušenstvo, 
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné 

živočíchy, 
j) živé zvieratá ; zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat 

organizované zväzmi a združeniami chovateľov, 
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín. 
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(5) Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby 
  
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 
b) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov, 
c) oprava dáždnikov, 
d) oprava a čistenie obuvi, 
e) oprava a čistenie paplónov, 
f) kľúčové služby. 
 

Článok 5 

Správa trhových miest, práva a povinnosti správcu  

trhoviska, tržnice a príležitostného trhu 

(1) Správu trhového miesta a príležitostného trhu vykonáva obec Soblahov. 
 
(2) Správu trhového miesta s ambulantným predajom vykonáva obec Soblahov. 
 
(3) Správca trhoviska je povinný: 
 
a) zabezpečiť dodržiavanie podmienok stanovených príslušným zákonom, pri predaji 

výrobkov a poskytovaní služieb 
b) kontrolovať u predávajúceho: 

- oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie 
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, 

- doklad o nadobudnutí tovaru, 
- používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov, 
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania         

                        služieb a po ich skončení, 
- 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 predávaných výrobkov, 

- pri predaji húb kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje 
       odborníka na kontrolu húb, 
- 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, 

 c) napomáhať kontrolným orgánom pri výkone dozoru, 
 d) zabezpečovať udržiavanie poriadku a čistoty pred začatím prevádzky, počas    
            prevádzky a po ukončení prevádzky. 
 
(4) Pre príležitostné trhy podľa článku 3 ods. 3 písm. e) budú platiť ustanovenie tohto 

VZN. 
 
(5) Kontrolu u predávajúcich vykonáva správca – obec Soblahov. 
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Článok  6 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

(1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný 
 
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov /svojim menom 

a priezviskom, obchodným menom, adresou alebo názvom a sídlom spoločnosti/, 
b) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, 
c) udržiavať miesto predaja v čistote, po skončení predaja zanechať miesto predaja čisté 

a upratané, 
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 

kontrolu správnosti váženia. 
 
(2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi 

trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru 
 
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 a doklad o zaplatení nájomného za 

predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na 
príležitostných trhoch, 

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 
charakter predávaného výrobku a poskytovaných služieb, 

d) pri predaji húb doklad o ich znalosti, 
e) pri predaji lesných plodín doklad o nadobudnutí predávaných lesných plodín, 
f) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných 

použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve. 
 
(3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach 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 plodín. 

Článok 7 

Ambulantný predaj 

(1) Spôsob a miesto predaja určuje na základe žiadosti Obecný úrad v Soblahove. 
K žiadosti predkladá právnická alebo fyzická osoba doklad o registrácií 
podnikateľskej činnosti a pri predaj výrobkov potravinárskeho charakteru vyjadrenie 
príslušného orgánu štátnej správy – štátneho okresného hygienika. 

 
(2) V obci 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) balenú zmrzlinu,  
e) balené mäso a balené mäsové výrobky, 
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f) ovocie a zelenina, 
g) kvetiny, 
h) žreby okamžitých lotérií a žrebovaných vecných lotérií. 
 
(3) Poplatok za prepožičanie obecnej parcely na poskytovanie ambulantného predaja 

a služieb za každý aj začatý deň podľa Cenového výmeru č.6/2009, schváleného 
uznesením číslo 5/6-2009 dňa 16.12.2009 je 3,50 €. 
 

(4) Poplatok za službu /vyhlásenie miestnym rozhlasom/ je stanovený v zmysle Cenového 
výmeru č.6/2009, schváleného uznesením číslo 5/6-2009 dňa 16.12.2009 vo výške 
1,50 €. 

 
Článok 8 

Orgány dozoru a sankcie 

(1) Dozor na dodržiavaním tohto VZN vykonávajú 
 
  a)       Slovenská obchodná inšpekcia   
  b) obec Soblahov  
  /ďalej len orgány dozoru/. 

 
(2) Porušenie niektorého z ustanovení tohto nariadenie je priestupkom podľa ustanovenia 

§ 12 zákona č. 178/1998 Z. z. v platnom znení. 
 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

(1)          Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného 
                     zastupiteľstva obce Soblahov č. 45/4-2012,dňa 5.9.2012 a nadobúda účinnosť 15         
                     dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce. 
 

(2)           Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/1998 o podmienkach predaja             
               výrobkov poskytovania služieb na trhových miestach schválené obecným   
               zastupiteľstvom dňa 21.8.1998, uznesením číslo 5/6-1998.           

Soblahov, dňa 15.08.2012 
 

                                                                                                    Ing. Eva Ďuďáková , v.r. 
                                                                                                         starostka obce 

___________________________________________________________________________ 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Soblahov dňa 16.8.2012 a zverejnený na 
www.soblahov.sk. 
Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia:  1 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 06.09.2012 
VZN zvesené z úradnej tabule:    21.09.2012  
Účinnosť:       21.09.2012 
 
Potvrdené:     21.09.2012 
 


