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Obec Súlovce v zmysle  s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z.z.“) 

vydáva tohto  

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÚLOVCE 

 

č. 3/2014 

 

 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  

a trhový poriadok v obci Súlovce 
 

 

Článok  1 

Predmet nariadenia 

 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia  (ďalej len „VZN“ ) je: 

a) úprava podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v katastrálnom území obce Súlovce.  

b) informovanie o zriadených trhových miestach na území obce Súlovce, vymedzenie 

oprávnenia a povinností fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní 

služieb na trhových miestach a oprávnenia dozoru pri kontrole dodržiavania tohto 

nariadenia.  

 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie:  

 

a) trhovým miestom trhovisko, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na 

ambulantný predaj, 

b) ambulantným predajom - predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných 

predajných zariadeniach a predaj v pojazdnej predajni.  

 

2. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať 

všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam.    

 

 
Článok 3 

Povolenie na zriadenie trhového miesta a podmienky predaja 

 

1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

území obce Súlovce vydáva obec Súlovce. 

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

v rámci úradných hodín. 
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3. V záujme ochrany občanov – spotrebiteľov pred predajom nevhodných a brakových 

tovarov (obuv, domáce potreby, textil, spotrebná elektronika) obec ako správca trhu nemusí 

povolenie na predaj vydať. 

 

Článok  4 

Trhový poriadok 

 

 

A. Trhové miesta - pre príležitostný a ambulantný predaj  výrobkov a poskytovanie služieb 

ako aj reklamno-propagačný predaj je vymedzené v obci : 

 

- časť parcely 513/4 pred obecným úradom – Trhové miesto v obci Súlovce,   

 

- sála kultúrneho domu v obci Súlovce. 

 

V prípade potreby môže obec dočasne určiť aj iné miesta primerané podľa povahy predaja 

a ponúkaných služieb. 

 

 

B. Predajný a prevádzkový čas na trhových miestach 

 

Trhové dni na trhoviskách sú: pondelok až nedeľa. 

 

Predajná doba na trhoviskách je: 

 

pondelok – sobota          8°° hod. až 18°° hod. 

 

 

C. Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 

Predávajúci na trhovom mieste je povinný : 

a) zaplatiť stanovené trhové poplatky  za  vyhlásenie v miestnom rozhlase a predajné miesto   

určené uznesením OZ Súlovce, 

b) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,  

c) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, 

d) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, 

e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja 

zanechať predajné miesto čisté a upratané,  

f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 

g) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 

kontrolu správnosti váženia.  

h) Pri predaji a manipulácií s potravinami musí predávajúci dodržiavať zásady osobnej hygieny 

a preukázať sa preukazom  o zdravotnej spôsobilosti a dokladom  o odbornej spôsobilosti na výkon 

epidemiologicky závažnej činnosti, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných 

služieb   
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Článok 5 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, obmedzenia a zákazy 

 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, obmedzenia a zákazy sú upravené v § 6 

až § 9 zákona č. 178/1998 Z.z.: 
 

Potravinárske výrobky, ktoré si vyžadujú regulované teplotné podmienky, možno predávať 

v pojazdných predajniach schválených na predaj potravín a to na základe schválenia a vydaného 

Rozhodnutia príslušného Úradu verejného zdravotníctva a s uvedením rozsahu predávaného sortimentu, 

balené v spotrebiteľskom obale a označené  v zmysle potravinárskej legislatívy.  

 

Ostatné potravinárske výrobky, ktoré si nevyžadujú regulované teplotné podmienky, ponúkať na 

predaj za hygienických podmienok, chránené pred kontamináciou, balené a označené podľa platnej 

potravinárskej legislatívy. 

 

Včelí med –musí byť chránený pred akoukoľvek kontamináciou, nesmie byť vystavovaný účinkom 

priameho slnečného žiarenia, obaly, v ktorých je zabalený med musia spĺňať požiadavky na obaly pre 

potraviny. Predávaný med musí spĺňať požiadavky uvedené vo Vyhláške MP a RV SR č. 41/2012 

o mede a požiadavkám ustanovenia § 6 Nariadenia vlády  SR č.360/2011 s uvedením povinných údajov 

vrátane označenia pôvodu medu a dátumu balenia a predávajúci sa musí preukázať „Potvrdením 

o registrácií prvovýrobcu“ (včelára) na priamy predaj medu z príslušnej Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy.  

 

Hydina – musí spĺňať požiadavky uvedené v ustanovení § 8 Nariadenia vlády  SR č.359/2011, mäso 

hydiny musí mať vzhľad, vôňu čerstvého mäsa bez viditeľných odchýlok, nesmie byť znečistené, 

predávajúci je povinný zabezpečiť, aby bola hydina chránená pred kontamináciou, kazením sa, 

rozkladom, slnečným žiarením alebo vplyvmi, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú jej hygienu a bezpečnosť.  

Na etikete alebo visačke upevnenej ku každému telu hydiny, majú byť ľahko čitateľné údaje o pôvode 

mäsa: 

1. meno, priezvisko a adresa prvovýrobcu, ak ide o prvovýrobcu, resp. adresa zaregistrovanej 

prevádzkarne, farmy alebo chovu prvovýrobcu, z ktorého hydinové mäso pochádza 

       2  .Dobre viditeľné a čitateľné upozornenie pre kupujúcich: 

„Hydinové mäso nie je veterinárne prehliadnuté. Je určené na spotrebu v domácnosti konečného 

spotrebiteľa po tepelnej úprave“ 

Predávajúci je povinný dodržiavať teplotu hydinového mäsa max. do t= +4°C.  

Predávajúci sa musí preukázať „Potvrdením o registrácií prvovýrobcu“ (chovateľa hydiny) na priamy 

predaj z príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.  

 

Vajcia - čerstvé slepačie vajcia, musia byť čisté, nie rozbité, s neporušenou škrupinou, resp. nie 

popraskané, bez cudzieho zápachu, musia byť účinne chránené pred akýmkoľvek poškodením - 

nárazmi,  musia byť pri predaji držané v čistote a v suchu,  chránené pred priamym slnečným žiarením a 

uchovávané pri stálej teplote za podmienok dodržiavania hygienických vlastností, ktorá nesmie byť 

nižšia ako +5 
0
 C a vyššia ako +l8 

0
 C. Obaly, v ktorých sú uchovávané vajcia, nesmú byť zdrojom 

žiadnej kontaminácie. Vajcia musia byť označené v zmysle ustanovení § 5 ustanoveniami Nariadenia 

vlády SR č. 360/2011 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie 

malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a 

mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam (ďalej len 

Nariadenia vlády SR č. 360/2011). Predávajúci sa musí preukázať „Potvrdením o registrácií 

prvovýrobcu“ (chovateľa nosníc) na priamy predaj z príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej 

správy.  

   

 

Predávané ovocie a zelenina musí spĺňať požiadavky Nariadenia vlády SR č. 360/2011 za podmienok 

zachovania maximálnych povolených ročných množstiev predaja a pri dodržaní stanovených 

podmienok týkajúcich sa  kvality predávaného ovocia a zeleniny a ich bezpečnosti. 
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Článok  6 

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby 

na trhových miestach 

 
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať 

služby  

a) fyzické osoby 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, 

c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou .  

 

2. Fyzické  osoby predávajúce rastlinné  a  živočíšne výrobky  z  vlastnej  pestovateľskej  alebo 
chovateľskej činnosti a lesné plodiny musia mať potvrdenie obce o predaji prebytkov a ďalej vo vzťahu 

k predávaným potravinám  musí predávajúci predložiť nasledovné doklady: 

- Rozhodnutie na danú činnosť od príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

- doklad o splnení povinnosti o registrácií v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o 

potravinách v znení neskorších predpisov - prílohy č. 1   - Oznámenie o registrácii výroby 

potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestnením na trh“   

- Potvrdenie o registrácií prvotných produktov živočíšneho a rastlinného pôvodu, ktoré 

pochádzajú z vlastnej produkcie a činnosti – (producent pre túto činnosť  musí byť osobitne 

zaregistrovaný na RVPS). 

 

V prípade, že predávajúci nepredloží vyššie uvedené doklady, nie je možné povoliť predaj 

potravín v obci .  
 

Článok 7 

Orgány dozoru a sankcie 

 
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú 

a) Slovenská obchodná inšpekcia,  

b) Orgány úradnej kontroly, ak ide o predaj potravín 

c) starosta obce a starostom poverení pracovníci (ďalej len „orgány dozoru“).  

 

2. Orgány dozoru uloží pokutu do 17000 €, fyzickej – podnikateľovi alebo právnickej osobe, 

ktorá 

a)   zriadila trhové miesto bez povolenia,  

b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, alebo ktorá predáva 

na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené obcou na 

predaj.  

c) porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce 

 

3. Pokuty uložené obcou sú príjmom obce.  

 
Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ v tomto VZN 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.  
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2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach dňa 20.02.2015 uznesením č. 

3.22/2015. 

 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Súlovciach. 

 

V Súlovciach, dňa 20.02.2015 

 

              Ing. Gabriel Svorad 

starosta obce 

 

 

 


