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Obec Veľká Lomnica podľa § 6 ods.1 a § 4 ods. 3  zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990“) a podľa § 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 č. 178/1998“). 

 

 

v y d á v a 

 

pre územie Obce Veľká Lomnica  

 

 

VVŠŠEEOOBBEECCNNEE    ZZÁÁVVÄÄZZNNÉÉ  NNAARRIIAADDEENNIIEE    

ČČ..      44//22001155  

 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach, 

uskutočňovanie jednorazových hromadných akcií v Obci Veľká Lomnica 
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Obec Veľká Lomnica podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990“) a podľa § 3 ods. 3  zákona  

č. 178/1998 Z. z. o 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 č. 178/1998“) vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým sa upravujú podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, uskutočňovanie jednorazových 

hromadných akcií v  Obci Veľká Lomnica . 

  

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Obec Veľká Lomnica týmto VZN upravuje podmienky a postup pri predaji výrobkov 

a poskytovania služieb  občanom v Obci Veľká Lomnica. VZN určuje postup pri zriadení 

trhového miesta, vymedzuje oprávnenie a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji 

výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach a oprávnenie dozoru pri kontrole 

dodržiavania tohto nariadenia, ako aj sankčné opatrenia v prípade zistenia porušovania VZN. 

Nariadenie sa nevzťahuje na predaj v stálej sieti predajní. 

 

 

Čl. 2 

Základné pojmy 

 

1. Trhové miesto - pre príležitostný a ambulantný predaj ako aj reklamno-propagačný predaj               

je vymedzené v obci:       

- verejné priestranstvo (parkovisko) pri predajni COOP Jednota 

 

2. Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve       

dočasne určenom na takýto predaj.  

     Príležitostnými trhmi v obci Veľká Lomnica sú najmä: 

a) Jazdecké preteky, 

b) Jazdecké záprahové preteky, 

c) Dni Obce, 

d) iné spoločenské, kultúrne a športové podujatia organizované Obcou Veľká  Lomnica.     

 

 

Čl. 3 

Povolenie na zriadenie trhového miesta, predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb 

 

1. Na zriadenie trhového miesta, predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydáva obec   

povolenie na základe žiadosti predávajúceho /príloha č. 1 tohto VZN/, pričom prihliada na 

ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť a kultúrnosť predaja.  

 

2. Začiatok predaja je obmedzený pracovnou dobou obecného úradu za účelom riadneho   

preskúmania potrebných dokladov predajcu.  

 

3. Pre dni pracovného voľna si musí predajca vyžiadať súhlas obce v pracovných dňoch v 

rámci úradných hodín pred termínom predaja.  
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Čl. 4 

Trhový poriadok  

 

1. Správu trhoviska a príležitostných trhov vykonáva obec alebo konkrétna osoba, ktorú obec  

touto správou poverila. 

 

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

     a) verejné priestranstvo (parkovisko) pri predajni COOP Jednota, 

     b) v prípade potreby iné miesto povahou podujatia primerané.  

 

3. Predávajúci môže svoju činnosť zahájiť až po vystavení povolenia na predaj a po zaplatení 

poplatku správcovi trhového miesta.  

 

4. Predávajúci je povinný dodržiavať poriadok, hygienu a čistotu počas predaja výrobkov a 

poskytovania služieb, po skončení ponechať predajné miesto čisté. 

 

5. Na trhových miestach v obci Veľká Lomnica je povolené predávať: 
a) potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení, ktoré musia vyhovovať technickým,      

prevádzkovým a hygienickým podmienkam podľa osobitných predpisov (zákon č. 

152/1995 Z. z.  o potravinách, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane  zdravia ľudí  a pod.), 

b) originálne balené a označené pekárenské a cukrárenské výrobky od oprávnených 

výrobcov, 

c) balená zmrzlina, 

d) ovocie a zelenina, ktorá vyhovuje hygienickým požiadavkám v zmysle platných 

predpisov. Predávaná zelenina a ovocie  musia byť očistené od hliny a zvädnutých častí, 

nesmú byť zhnité a plesnivé. Za zdravotnú bezchybnosť a kvalitu zodpovedá 

predávajúci.  

e) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné 

predmety, 

f) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 

g) poľnohospodárske výrobky – kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, ovocné 

stromčeky a pod. 

h) iné, ktoré obec uzná za vhodné pre občanov. 

 

6. Na príležitostných trhoch sa okrem tovaru uvedeného v bode 5 môže predávať: 

     víno, pivo, burčiak, medovina.  

 

7. Na trhových miestach v obci Veľká Lomnica možno poskytovať tieto služby: 

a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,  

b) oprava dáždnikov,  

c) oprava a čistenie obuvi, 

d) kľúčové služby, 

e) sklenárske práce, 

f) čistenie peria, 

g) iné služby, ktoré obec uzná za vhodné pre občanov.  

 

8. Na príležitostných trhoch možno poskytovať tieto služby: 

a) pohostinské služby, rýchle občerstvenie a stravovanie - predaj pokrmov a nápojov na 

priamu spotrebu – predávajúci (fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie 

musí predložiť : 
rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým je povolený                                                             

ambulantný predaj potravín , pokrmov, nápojov zo stánkov, z motorových vozidiel,  
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z automatov ( Zákon č. 204/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

b)  maľovanie portrétov, fotografovanie, 

c)  iné služby, ktoré obec uzná za vhodné pre občanov.  

 

9. Ambulantne sa okrem tovarov uvedených v bode 5 a 6 môžu predávať: 

Iné potraviny, mäso a mäsové výrobky sa môžu predávať len v pojazdných predajniach, 

ktoré  vyhovujú tomuto účelu a majú o tom rozhodnutie príslušného orgánu pre ochranu 

zdravia. 

 

Čl. 5 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 

1.  Predávajúci na trhovom mieste je povinný:  

a) označiť svoje prenosné predajné zariadenie svojim obchodným   menom a sídlom 

v prípade právnickej osoby alebo miestom podnikania v prípade fyzickej osoby, menom 

a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne a prevádzkovým časom 

určeným pre spotrebiteľa, 

b) dodržiavať Trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,  

c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu 

/vyhláška MF SR č.55/1994 o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou 

pokladnicou/,   
d) cenou zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby,  

e) pri predaji váženého tovaru musí používať váhy a závažia typizované a ciachované,  

f) umiestniť váhu na váženie tovaru na takom mieste a vykonávať váženie tovaru takým 

spôsobom, ktorý umožňuje spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.  

 

2. Predávajúci na trhovom mieste je ďalej povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi  

trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru:  

a) doklad o oprávnení na podnikanie,  

b) povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste,   

d) preukaz totožnosti,  

e) doklad o zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva,  

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

charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,  

i)  predložiť doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj z vlastnej   

drobnej pestovateľskej činnosti.   

Čl. 6 

Zákaz predaja 

1. Na trhových miestach je zakázané predávať:  

a) zbrane a strelivo,  

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,  

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,  

d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,  

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 príslušenstvo,  
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i) chránené  živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy 

živočíchov, 

j) živé zvieratá,  

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

l) huby.  

2. Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov, 

pokiaľ je to v záujme obyvateľov obce.  

 

Čl. 7 

Prevádzkový čas na trhovom mieste 

 

Na trhových miestach uvedených v § 4  sa môže predávať v pracovných dňoch, príp.  

v sobotu v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. Pri príležitostných trhoch v čase konania akcie. 

 

Čl. 8 

Výška poplatku za trhové miesto 

 

Ceny za užívanie verejného priestranstva pre príležitostný trh sú určené vo VZN 

o miestnych daniach na území obce Veľká Lomnica . 

 

 

Čl. 9 

Obmedzenie predaja 

 

V záujme ochrany občanov – spotrebiteľov pred predajom nevhodných a brakových 

tovarov /obuv, domáce potreby, textil a pod./ obec ako správca trhoviska nemusí povolenie 

na predaj vydať.  

 

 

Čl. 10 

Dozor a sankcie 

 

  1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:  

 a)  poverený zamestnanec OcÚ, 

      b)  obecná polícia,  

    c)  Slovenská obchodná inšpekcia, 

      d)  orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín. 

 

2. Orgán dozoru môže zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach  

fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto, alebo 

bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste.  

 

3. Orgán dozoru môže v prípade porušenia zákonných nariadení uložiť pokutu až do výšky   

uvedenej v § 12 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, ktorá je príjmom obce. 
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Čl. 11 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na 

zákon 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. 

 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Veľká Lomnica sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici dňa: 25.06.2015 
 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je príloha č.1 s názvom : Žiadosť o povolenie predaja 

na trhových miestach – ambulantný predaj 
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           Príloha č.1 

 

Obchodné meno  (meno a priezvisko fyzickej osoby): 

 

 

 

Adresa sídla spoločnosti (trvalého bydliska fyzickej osoby): 

 

 

 

IČO, DIČ (dátum narodenia fyzickej osoby): 

 

 

 

Telefonický kontakt, príp. e-mail :               

 

 

Vec: Ţiadosť o povolenie predaja na trhových miestach – ambulantný predaj 

 

     V zmysle 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, Vás žiadam o povolenie na 

ambulantný predaj. 

sortiment predaja: 

miesto predaja:        

predaj od – do (uviesť dátum):  

záber verejného priestranstva v m
2
:  

                                                                                                                              
 
                                   .......................................  
                                                                                                                      podpis žiadateľa 

 

Prílohy:  

- živnostenský list/výpis z obchodného registra 

- súhlas na užívanie  priestranstva (v prípade súkromného vlastníctva) 

- pri predaji občerstvenia povolenie hygieny 

- fotokópia strany ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej 

registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej 

registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového 

kódu virtuálnej registračnej pokladnice 

- alebo Čestné vyhlásenie, že podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je žiadateľ 

podnikateľom a nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať 

elektronickú registračnú pokladnicu.  


