
 
 
 

OBEC KAMENEC POD VTÁČNIKOM 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 3/2012 

 
O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH                               

V OBCI KAMENEC POD VTÁČNIKOM (TRHOVÝ PORIADOK) 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenec pod Vtáčnikom v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona NR 

SR 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 v znení neskorších predpisov 

a v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov sa uznieslo na tomto: 

 

všeobecne záväznom nariadení obce (ďalej len „VZN“) o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach (trhový poriadok) 

 

 

§ 1 

Predmet VZN 

 

Toto VZN obce upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických a právnických 

osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia dozoru pri 

kontrole dodržiavania uvedeného VZN. 

 

 

§ 2 

Základné ustanovenia 

 

1. Na účely tohto VZN sa trhovým miestom rozumie trhovisko, tržnica, príležitostný trh 

a ambulantný predaj. 

2. Povolenie na zriadenie trhového miesta s výnimkou prenosných predajných zariadení 

a pojazdných predajní a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva 

obec. 

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

záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb. 



4. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným 

technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov (zákon č. 

634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách, potravinový kódex 

Slovenskej republiky). 

5. Správcom trhových miest je obec Kamenec pod Vtáčnikom. 

6. Obec pre účely tohto VZN určuje tieto trhové miesta: 

- veľká sála Kultúrneho domu na ul. Hornokamenčianska 

- ul. Hornokamenčianska pri zastávke autobusu 

- sídlisko Stávky 

- tržnica v centre obce 

         Uskutočňovať predaj na iných miestach v obci, ako aj podomový predaj, je zakázané. 

 

 

§ 3 

Oprávnenie na predaj a poskytovanie služieb 

 

Na trhových miestach uvedených v § 2 tohto VZN môžu predávať a poskytovať služby: 

a) Fyzické a právnické osoby oprávnené vykonávať podnikateľskú činnosť na základe 

živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších zmien a doplnkov.  

b) Samostatne hospodáriaci roľníci na základe Osvedčenia podľa zákona č. 219/1991 Zb. 

o súkromnom podnikaní občanov. 

c) Osoby v pracovnoprávnom vzťahu k podnikateľskému subjektu, ktorý zabezpečuje predaj na 

trhových miestach. 

d) Autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona                   

č. 247/1990 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (tzv. autorský zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

e) Predaj cudzími štátnymi príslušníkmi na miestnych trhoviskách v obci Kamenec pod Vtáčnikom 

je zakázaný s výnimkou tých, ktorým bolo udelené živnostenské oprávnenie podľa zákona                  

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

 

§4 

Povolené druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 

Na trhových miestach v rámci obce Kamenec pod Vtáčnikom môžu osoby oprávnené na predaj 

uvedené v § 3 tohto VZN predávať najmä: textilné výrobky, obuv, domáce potreby, elektronické 

výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, drogériový tovar, 

športové potreby, hračky, potraviny, ovocie a zeleninu a poskytovať hlavne tieto služby: opravu 

dáždnikov, opravu obuvi a brúsenie nožov. 

 



§ 5 

Zakázané druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 

Na trhových miestach v rámci obce Kamenec pod Vtáčnikom sa zakazuje predávať tieto výrobky: 

a) zbrane a strelivo 

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky 

c) tlač a iné predmety ohrozujúce mravnosť 

d) tabak a tabakové výrobky 

e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje 

f) jedy, omamné a psychotropné látky 

g) lieky 

h) živé a nebezpečné zvieratá a živočíchy s výnimkou konzumných rýb a hydiny 

i) huby akéhokoľvek druhu 

a poskytovať tieto služby: 

a) výkup drahých kovov, nebezpečného odpadu (napr. autobatérií), starožitností – umeleckých diel 

a cenných papierov 

b) podomový predaj produktov energií (napr. nahováranie na zmenu dodávateľa plynu, el. energie 

a pod.) 

 

 

§ 6 

Podmienky predaja jednotlivých druhov výrobkov 

 

a) Ovocie a zelenina - musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov.

 Predávaná zelenina a ovocie musia byť očistené. 

b) Živé ryby musia byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore. 

c) Predaj výsekového mäsa, živej hydiny, králikov, deleného mäsa jatočných zvierat a zveriny,

 opracovaných rýb, mäsových výrobkov, pasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov

 z tepelne ošetreného kravského, ovčieho alebo kozieho mlieka, slepačích vajec, pekárenských

 a cukrárenských výrobkov je na trhových miestach možný len pod podmienkou, že  je predajca

 vybavený chladiacim zariadením, vhodnými skladovacími priestormi a čistiteľným vnútorným

 zariadením. Zabíjanie a delenie zvierat na trhoviskách je zakázané. 

d) Slepačie vajcia označené - povolený predaj pre fyzické osoby a právnické osoby, ktorým bolo

 vydané osvedčenie o spôsobilosti podmienok na ich produkciu a prepravu (vozidlo,

 príves).  

e) Predaj neoznačených slepačích vajec z vlastnej výroby (tzv. prebytkov) je na trhových miestach

 povolený len za týchto podmienok: 

- pochádzajú z vlastného chovu predávajúceho, 

- musí byť k dispozícii platné veterinárne osvedčenie o klinickom stave nosníc potvrdené

 zdravotnými skúškami. 



f) Z predaja sú vylúčené slepačie vajcia s neúplnou škrupinou, prasknuté s porušenou

 podškrupinovou blanou, obsahujúce cudzie telieska, plesnivé, hnilobné, silne znečistené

 trusom, umývané a vyradené z liahní. 

g) Med musí byť zdravotne nezávadný, plnený do hygienicky vyhovujúcich obalov s uvedením

 výrobcu, druhu medu, hmotnosti, dátumu plnenia a doby použiteľnosti. Med môžu predávať len

 fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú pre túto činnosť vydané osvedčenie

 o spôsobilosti veterinárnym dozorom alebo ak bol  tovar v zmysle dodacieho listu dodaný

 oprávneným výrobcom. 

h) Ostatné potravinárske výrobky sa môžu predávať iba hygienicky nezávadné, pri dodržaní

 príslušných predpisov. 

i) Tovar vyrábaný podľa schválených technologických noriem akosti, resp. receptúr, musí mať

 znaky v ňom uvedené. 

j) Potraviny musia byť pri predaji umiestnené najmenej 70 cm nad zemou; ovocie a zelenina  v

 debnách a stojanoch. 

k) Za zdravotnú nezávadnosť predávaných surovín a potravín zodpovedá predávajúci. Počas

 predaja je predávajúci povinný chrániť tovar pred znečistením a vonkajšími nepriaznivými

 vplyvmi. 

l) Predaj ovocných stromov a kríkov ako množiteľného materiálu je možný za predpokladu, že je

 označený štítkom s údajmi o odrode, množiteľnej stanici a pod., pričom predávajúci musí mať

 doklad o nadobudnutí tovaru. 

m) Predávajúci je pri predaji povinný používať ciachované váhy, miery, mať dostatok vhodného

 obalového materiálu.  

 

 

§ 7 

Povinnosti predávajúceho 

 

1. Predávajúci je na trhovom mieste povinný: 

a) Dodržiavať všetky právne normy vzťahujúce sa na ambulantný predaj, dodržiavať hygienu 

predaja a zdravotnú nezávadnosť predávaného tovaru. 

b) Používať registračnú pokladnicu. 

c) Udržiavať miesto predaja alebo poskytovania služieb v čistote a aj po skončení predaja ho 

zanechať čisté a upratané. 

2. V prípade kontroly sa musí predávajúci preukázať: 

a) Občianskym preukazom. 

b) Potvrdením o uhradení miestneho poplatku alebo povolením na predaj na trhovom mieste 

v obci. 

c) Živnostenským oprávnením k podnikaniu. 

d) Pracovnou zmluvou, ak predávajúci sám nemá povolenie k podnikaniu. 

e) Ak si to vyžaduje osobitný predpis tak aj zdravotným preukazom, hygienickým osvedčením, 

veterinárnym osvedčením vydaným štátnym veterinárnym lekárom a pod.  



§ 8 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 

Za trhové dni predaja v týždni sa v obci Kamenec pod Vtáčnikom určujú dni                         

PONDELOK – SOBOTA. 

Predajný a prevádzkový čas pre tieto dni nie je stanovený. Sobotňajší predaj je možný len 

s ohlásením sa predávajúceho jeden deň vopred. 

 

 

§ 9 

Stanovenie nájomného za predajné zariadenia alebo za prenajatú plochu 

 

Predávajúci sú obci povinní zaplatiť ešte pred vstupom na trhové miesto, a to nasledovne: 

1. Pri predaji zo stola 2 €/stôl/deň, pričom platí, že akýkoľvek prenos, prenájom alebo 

zapožičiavanie predajného miesta medzi predávajúcimi je na trhových miestach zakázaný. 

2. Pri predaji z osobného auta a prívesného vozíka 2 €/deň. 

3. Pri predaji z nákladného auta 4 €/deň. 

4. Za zabratú plochu trhového miesta do 10 m2 predajnej plochy 2 €/deň; za každých ďalších 

načatých 10 m2 predajnej plochy 2 €/deň. 

5. Za zabratú plochu verejného priestranstva do 100 m2 (napr. v prípade cirkusu) 10 €/deň; za 

každých ďalších načatých 100 m2 verejného priestranstva 5 €/deň. 

6. Oslobodený od poplatkov na miestnych trhových miestach bude predajca vlastnej produkcie, 

ktorý sa preukáže Povolením k predaju vlastných poľnohospodárskych prebytkov. 

7. Za prenájom veľkej sály Kultúrneho domu z titulu predaja: 

a) v mesiacoch apríl – september 25 €/predajná akcia, 

b) v mesiacoch október – marec 50 €/predajná akcia. 

 

 

§ 10 

Dozor a sankcie 

 

1. Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona NR SR 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 v znení neskorších predpisov a ustanovení tohto nariadenia 

vykonávajú tieto orgány: 

a) Slovenská obchodná inšpekcia 

b) Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza 

c) Obvodný úrad v Prievidzi 

2. Kontrolovať predajcov budú môcť aj osoby poverené starostom obce, pričom títo sa budú musieť 

na svoju činnosť povinne preukázať vlastným preukazom. 



 Porušovanie tohto VZN bude stíhané podľa § 24, § 25 ods. 1, písm. b), § 27 ods. 1 písm. b), § 29 

ods. 1, písm. d), h), § 32 ods. 1, písm. b), § 47 ods. 1, písm. g) a § 50 ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

 

§ 11 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1) Na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach sa v plnom rozsahu 

vzťahujú ustanovenia zákona NR SR 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 v znení neskorších predpisov. 

2) Toto VZN č. 3/2012 prijalo obecné zastupiteľstvo obce Kamenec pod Vtáčnikom na svojom 

zasadnutí dňa 26.06.2012, Uznesením č. 21/2012. 

3) Po nadobudnutí platnosti a účinnosti tohto VZN, stráca VZN obce č. 1/1998 o predaji 

výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v Obci Kamenec pod Vtáčnikom svoju 

platnosť. 

4) Uvedené VZN bolo po svojom schválení obecným zastupiteľstvom vyvesené na úradnej tabuli 

obce: 

 

Dňa 27.06.2012 

 

 

 

 Ing. Dušan Ďuriš 
   starosta obce 
 

 

 

Toto VZN nadobúda účinnosť  

15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Kamenec pod Vtáčnikom. 

 

Dňa 12.07.2012 

 

 

 

 Ing. Dušan Ďuriš 
   starosta obce 
 
 


