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OBEC SLOVENSKÉ PRAVNO 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Č. 1 

O PODMIENKÁCH PREDAJA VÝROBKOV, 

POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH 

A OCHRANE SPOTREBITEĽA 

 

Obec Slovenské Pravno v zmysle § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods.1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle SNR č. 

178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 

miestach v znení, neskorších predpisov, zákona SNR č. 274/1993 Z. z., ktorým sa 

vymedzuje pôsobnosť vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších zmien 

a zákona SNR č. 524/2005 T. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. 

a o zmene a doplnení zákona SNR č 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní ( 

živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov 

v y d á v a 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O PODMIENKACH 

PREDAJA VÝROBKOV, POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA 

TRHOVÝCH MIESTACH A OCHRANE SPOTREBITEĽA 

 

§1 

ÚVODDNÉ USTANOVENIE 

Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky a rozsah predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach a ambulantných predajoch v obci, 
povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb 
a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto zákona.  
Týmto nariadením sa upravuje: 
1. určenie miest na ambulantný predaj 
2. osoby oprávnenie predávať výrobky a poskytovať služby 
3. čas predaja  
4. druhy poskytovania služieb 



5. zákaz predaja niektorých výrobkov 
6. povinnosti predávajúcich 
7. organy dozoru, riadenie, kontrolu predaja, sankcie a pokuty 
 

§2 

URČENIE MIEST NA AMBULANTNÝ PREDAJ A PRÍLEŽITOSTNÝ 

PREDAJ 

Obec Slovenské Pravno nemá tržnicu ani tržný priestor, preto je povolený v obci len 
ambulantný predaj. Ambulantný predaj sa môže uskutočniť na námestí pri budove 
Obecného úradu a pri predaji COOP Jednota v novej kolónii. 
Na predaj bude slúžiť aj spoločenská sála Obecného úradu. 
Ambulantný predaj sa zakazuje pri cestách a diaľniciach mimo obce. 
 

§3 

OSOBY OPRÁVNENÉ PREDÁVAŤ VÝROBKY A POSKYTOVAŤ 

SLUŽBY 

Na vyhradených miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky 
a poskytovať služby fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie na základe 
živnostenského listu, prípadne koncesnej listiny. 
Pri predaji bude obec vydávať povolenie na predaj pre vyššie uvedené fyzické alebo 
právnické osoby, len v prípade pokiaľ fyzická osoba preukáže vlastníctvo určitej 
výmery záhrady alebo inej poľnohospodárskej pôdy. 
U týchto predajcov sa nevyžaduje vedenie tržieb pomocou elektronickej registračnej 
pokladnice, či potvrdenia o spôsobe nadobudnutia tovaru. 
 

§4 

ČAS PREDAJA 

Ambulantný predaj na verejnom priestranstve na to určenom je povolený 
v pracovných dňoch, a to: 
    pondelok až štvrtok od 7.30 hod. – 16.00 hod. 
    piatok   od 7.30 hod. – 13.30 hod. .  
Predaj tovaru v sále Obecného úradu, ktorá slúži ako trhové miesto, je povolený 
podľa záujmu. 
Príležitostný predaj po rozhodnutí Obecného úradu denne od 7.30 hod. – 16.00 hod. 
 

§5 

DRUHY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 

V obci sa ambulantne môže predávať alebo poskytovať tieto služby: 
 

 drobné umelecké výrobky a predmety 

 knihy, denná a periodická tlač 



 mäso a mäsové výrobky so súhlasom orgánu potravinového dozoru 
v pojazdných predajniach 

 balenú zmrzlinu 

 ovocie a zeleninu, zeleninovú sadbu 

 kvety, kvetinovú sadbu 

 brúsenie nožníc, nožov a nástrojov 

 opravu dáždnikov 

 opravu a čistenie obuvi 

 kľúčové služby 

 balené potravinárske výrobky so súhlasom orgánu potravinového dozoru 
v pojazdných predajniach 

 spotrebný tovar – textil, odevy, priemyselný tovar, obuv, domáce potreby, 
spotrebná elektronika, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, hračky 
a pod. 

 výrobky z čečiny, dreva s potvrdením vlastníka lesov, urbariátu 

 rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej produkcie 
 
Na trhových miestach – v sále Obecného úradu sa môže predávať: 

 textil a textilné výrobky 

 odevné výrobky 

 obuv a obuvnícke výrobky 

 výrobky spotrebnej elektroniky 

 papiernické výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby. 
 
 

§6 

ZÁKAZ PREDAJA NIEKTORÝCH VÝROBKOV 

Na území obce sa zakazuje predávať: 

 zbrane a strelivo 

 výbušniny a pyrotechnické výrobky 

 tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť 

 tabak a tabakové výrobky 

 lieh, destiláty a spotrebiteľský balený alkohol 

 jedy, omamné a psychotropné lázky, lieky 

 automobily, motocykle, súčiastky a príslušenstvo 

 chránené druhy živočíchov, nebezpečné živočíchy 

 živé zvieratá s výnimkou konzumných rýb, hrabavej hydiny a ošípaných 

a) Predaj trhových konzumných rýb je povolený len v predvianočnom 

období právnickým a fyzickým osobám, ktorí sa preukážu súhlasom 

RVPS Martin na predaj živých rýb platným na dané obdobie (§ 8 ods. 3 

písm. a) zákona 39/2007 Z .z. o veterinárnej starostlivosti) 

b) Živú hydinu môžu predávať len fyzické a právnické osoby, ktoré sa 

preukážu súhlasným stanoviskom sa predaj hydiny od príslušnej RVPS 

podľa pôvodu hydiny – RVPS vydá súhlas na predaj živej hydiny len 



tým žiadateľom, ktorí majú svoj chov pod veterinárnym dozorom 

a splnia požiadavky na prepravu hydiny 

c) Ostatné živé zvieratá sa môžu predávať len vo zvlášť vyhradenom 

priestore propagačnej predajného podujatia, zvodov zvierat 

organizovaných zväzmi a združeniami chovateľov  a za podmienok, 

ktoré stanoví RVPS Martin na základe žiadosti organizátora 

 vajcia 

 sušené huby 

 lesné plody 

 nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia 

alebo jeho pôvod 

 potraviny na osobitné výživové účely 

 nebalenú zmrzlinu z podnosov, pojazdných vozíkov, košov, áut, nechránených 

pultov 

§7 

POPLATKY A PODMIENKY ZA PREDAJ A POSKYTOVANIE 

SLUŽIEB 

 

1. Predaj sa môže uskutočniť po zaplatení príslušnej sumy za prenájom verejného 
priestranstva, na ktorom vznikne predajné miesto ( ďalej len za predajní miesto ) a po 
predložení náležitých dokladov k predaju alebo poskytovaniu služby správcovi 
trhového miesta – obci Slovenské Pravno. 
2. Na trhovom mieste nie je povolený predaj z provizórne pripravovaného predajného 
miesta na zemi. 
3. Predaj ovocia a zeleniny musí spĺňať nasledovné podmienky: 

 ovocie a zeleniny musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle 
platných právnych predpisov 

 musia byť očistené od hliny a zvädnutých častí 

 nesmú byť zhnité s plesnivé 

 za zdravotnú bezchybnosť a kvalitu zodpovedá predávajúci 

 počas predaja musí predávajúci chrániť tovar pred znečistením v zimnom 
období pred primrznutím 

4. Predajné miesto je možné prenajať na Obecnom úrade v Slovenskom Pravne. 
Predávajúci a poskytujúci služby sa predajných miestach sú povinní zaplatiť 
nasledovné poplatky za prenájom predajného miesta, prípadne za vyhlásenie 
v obecnom rozhlase: 

 denne – predajné miesto  5,00 EUR 

 denne – vyhlásenie v obecnom rozhlase 2,50 EUR. 
5. Predávajúci na predajných miestach majú k dispozícii WC a prístup ku tečúcej 
vode v priestoroch budovy obecného úradu a predajni COOP Jednota. 
6. V prípade, že fyzické alebo právnické osoby nepredložia uvedené doklady, nie je 
možné povoliť predaj potravín v obci. 
 
 
 



 

§8 

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCICH 

Predávajúci je povinný: 

 používať elektronickú registračnú pokladňu v prípadoch , keď to vyžaduje 
zákon o registračných pokladniach 

 udržiavať miesto poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja 

zanechať predajné miesto čisté a upratané 

 označiť predajné miesto alebo predajné zariadenie podľa ustanovení 

živnostenského zákona 

 fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti musia predložiť potvrdenie obce 

o predaji prebytkov 

 pri realizácii podnikateľskej činnosti na požiadanie správcu trhového miesta 

a kontrolných orgánov preukázať: 

a) doklad o nadobudnutí tovaru ( nevyžaduje sa pri predaji vlastných 

použitých výrobkov v primeranom množstve) 

b) doklad o výmere pôdy a potvrdenie obecného úradu o evidencii 

samostatne hospodáriaceho roľníka pri predaji poľnohospodárskych 

prebytkov 

c) oprávnenie na podnikanie, resp. pracovnú zmluvu, keď službu alebo 

predaj uskutočňuje iná osoba ako živnostník 

d) inšpekčnú knihu 

e) zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru 

f) rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým je 

povolený ambulantný predaj potravín, pokrmov, nápojov zo stánkov, 

z motorových vozidiel, z automatov ( § zák. č. 355/2007 Z. z. ) pri 

predaji originálne balených potravín, mäsa a mäsových výrobkov 

g) potvrdenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Martin 

o vykonaní oznámenia činností súvisiacich s uvádzaním potravín do 

obehu ( § 6 zák. č. 152/1995 Z. z. ) 

h) doklad o zaplatení poplatku za užívanie predajného miesta 

i) povolenie obce Slovenské Pravno k predaju alebo poskytovaniu služby 

na predajnom mieste 

 ponúkať tovar, ktorý má bežnú trhovú akosť výrobku a musí byť čistý 

a akostne triedený 

 označiť ponúkaný tovar cenovkami a predávajúci nesmie o predávanom 

tovare uvádzať nepresné údaje s cieľom zvýhodniť predaj. 

 

§9 

ORGÁNY DOZORU, RIADENIE, KONROLA, SANKCIE A POKUTY 

1. Dozor na dodržiavanie tohto nariadenia vykonáva Obec Slovenské Pravno a to: 



a) Slovenská obchodná inšpekcia 

b) Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin 

c) Starosta obce 

d) Kontrolór obce 

e) Poslanci obecného zastupiteľstva. 

2. Obec môže sa porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia 
a ostatných platných noriem, týkajúcich sa predaja, sú kontrolné orgány oprávnené 
ukladať pokuty a sankcie a tiež pozastaviť predaj výrobkov v súlade s platnými 
právnymi úpravami: 

 Pokuta do výšky 16.600,- EUR fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila 
trhové miesto alebo poskytovala služby bez povolenia obecného úradu, alebo 
predáva výrobky, ktorých predaj nie je povolený obcou 

 Pokutu do výšky 3.300,. EUR je možné uložiť tomu, kto poškodí práva 
spotrebiteľa tým, že poruší zákon č. 250/2007 Z. z. ( § 23 ) alebo osobitné 
predpisy na ochranu spotrebiteľa 

 Pokuty uložené SOI sú príjmom štátneho rozpočtu, pokuty uložené obcou 
Slovenské Pravno sú príjmom obce. 

 

§10 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmeny a doplnky tohto trhového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 
v Slovenskom Pravne. 
2. Pokiaľ toto všeobecné záväzné nariadenie podrobne neupravuje niektoré otázky, 
odkazuje sa týmto na príslušné ustanovenia zákona SNR č. 178/1998 Z. z. 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení 
neskorších zmien, zákona SNR č. 274/1993 Z. z., ktorým sa vymedzuje pôsobnosť 
vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších zmien. 
3. Toto VZN o trhovom poriadku bolo schválené OZ v Slovenskom Pravne 
uznesením číslo 74/2011 zo dňa 14.12.2011 na XI. zasadnutí a nadobúda účinnosť 
dňa 01.01.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválené : 14.12.2011           Ing. Marta HRÚZOVÁ 
Vyvesené  : 15.12.2011                 starostka obce 


