
Všeobecne záväzné nariadenie obce  Z B E H Y 
 

č. 7  / 2008 
 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní 
služieb na trhových miestach 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Z B E H O C H na základe § 4 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zák. NR SR č. 178/1998 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 uznieslo sa na tomto 
všeobecne záväznom nariadení. 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
 Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach, povinnosti právnických a fyzických osôb pri predaji výrobkov 
a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole 
dodržiavania tohto nariadenia. 
 

II. 
Základné pojmy 

 
 Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 
a) trhovým miestom – trhovisko, príležitostný trh a ambulantný predaj 
b) trhovisko nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb, 
c) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve určenom na 
takýto predaj, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, 
športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou, 
d) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj v prenosných 
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom 
priestranstve pred prevádzkarňou. Za stánok s dočasným stanovišťom a za predajné 
zariadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu, 
e) za trhové miesto sa pre účely tohto VZN považuje: 
- Zbehy – priestranstvo s pevnou plochou a stolmi za poštou 
- Zbehy – za príležitostný trh priestranstvo za poštou a pri MŠ 
- Andač – pri kultúrnom dome 
 

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

 
Obec Zbehy vydáva povolenie: 
na zriadenie trhového miesta (s výnimkou prenosných predajných zariadení a pojazdných 
predajní), a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. 
Povolenie na predaj priemyselného a potravinárskeho tovaru je v kompetencii starostu obce. 
 
 
 



IV. 
Predaj a poskytovanie služieb na trhových miestach 

 
 V obci Zbehy na trhových miestach je povolené predávať výrobky a poskytovať 
služby v nasledovnom rozsahu: 
Na trhovisku: 

- ovocie, zeleninu, kvety, priesady, ovocné a okrasné stromy 
- živú hydinu 

Na príležitostných trhoch (počas hodov): 
- cukrovinky, žuvačky, pukance, cukrovú vatu 
- hračky 

Ambulantne: 
- oprava dáždnikov, brúsenie nožov a nožníc 
- čistenie kobercov 
- čistenie peria 

V pojazdných predajniach: 
- cukor, ryžu 
- metrový a kusový textil 
- zemiaky konzumné a sadbové 
- mäso a mäsové výrobky 

Je zakázané predávať: 
- dobytok, ošípané, surové mäso (z vlastnej  produkcie), vajcia vodnej hydiny, 
- mlieko a výrobky z neho 
- sušené a čerstvé huby, konzervované výrobky vlastnej produkcie, sirupy 
- tabak a tabakové výrobky, alkohol 
- zbrane, strelivá a výbušniny, omamné látky, lieky a jedy 
- rádioaktívne látky 

Na trhových miestach sa nepredáva tovar sortimentu, ktorý sa bežne predáva v miestnych 
predajniach. 
 

V. 
Príležitostné trhy 

 
 Obec Zbehy organizuje príležitostné trhy počas hodov, sv. prijímania a birmovky. 
 

VI. 
Trhové dni 

 
Obec Zbehy určuje na trhových miestach 
za trhový deň – všetky pracovné dni a v sobotu 
prevádzkový čas – 6:00 hod. do 16:00 hod. 
 

VII. 
Trhový poriadok 

 
1. 

Oprávnenie na predaj 
1) Predávajúcimi podľa tohto nariadenia môžu byť výlučne: 
- právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie 
- samostatne hospodáriaci roľníci 



- drobnochovatelia a pestovatelia na jednorázové povolenie k predaju prebytkov dosiahnutých 
vlastnou činnosťou. 
2) Na trhovisku a trhovom mieste nesmú predávať: 
- osoby mladšie ako 18 rokov 
- cudzí štátni príslušníci bez oprávnenia na podnikanie 
- subjekty, ktoré nespĺňajú všeobecné a osobitné podmienky stanovené týmto nariadením 
a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. 
 

2. 
Podmienky predaja výrobkov 

1) Každý subjekt realizujúci oprávnenie na predaj musí spĺňať podmienky stanovené v tomto 
článku. 
2) Všeobecnými podmienkami predaja sú: 
a) aby takéto výrobky neboli vystavené účinkom slnečných lúčov alebo tepelného zdroja 
Táto podmienka nemusí byť splnená, len pokiaľ ide o: 

- priemyselný a textilný tovar, 
- predmety nepodliehajúce skaze. 

b) aby nedochádzalo ku klamaniu spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých, neúplných, 
nepresných a nejasných, príp. prehnaných údajov o skutočných vlastnostiach výrobkov 
c) aby predávajúci riadne informoval spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov 
alebo charaktere poskytovaných služieb v súlade s § 9 ods.1 zák.č. 634/1992 Zb. o ochrane 
spotrebiteľa. 
3) Osobitné podmienky predaja na trhovisku a trhových miestach na území obce Zbehy sú: 
a) predávajúci je povinný zabezpečovať hygienické podmienky predaja výrobkov 
a poskytovaných služieb ustanovené osobitnými predpismi 
b) predávajúci je povinný predaj výrobkov a poskytovanie služieb zabezpečiť spôsobom, 
ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné vykonávanie 
c) predávajúci nesmie predávať ani ponúkať nebezpečné výrobky - § 2 ods. 1 písm. g) zák. 
634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa 
d) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 
kozmetika, drogériový tovar ... sa môžu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom. 
 

3. 
Ceny výrobkov 

1) Predávajúci predávajú výrobky za voľne dohodnuté ceny. 
Predávajúci je povinný jednoznačne informovať spotrebiteľa o cene výrobkov alebo 
poskytovaných služieb platnej v okamihu ponuky. (zákona č. 18/1996 Z. z.) 
 

4. 
Kontrola predaja výrobkov 

1) Predaj môžu kontrolovať starosta obce a ďalšie osoby ním poverené 
2) Na požiadanie sa musí predávajúci preukázať: 
- občianskym preukazom, 
- oprávnením na podnikanie v danej oblasti a povolením na predaj výrobkov 
- dokladmi o nadobudnutí tovaru 
- používanie registračnej pokladne 
- udržiavanie poriadku a hygieny 
 
 
 



5. 
Sankcie a pokuty 

1) Za porušenie ustanovení tohto VZN môže obec ukladať pokuty a robiť všetky účinné 
opatrenia na odstránenie závad. 
2) Za priestupky menšieho rozsahu možno uložiť fyzickej osobe jednorázovú blokovú pokutu 
do výšky 16,59 EUR. 
3) Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku pri predaji podľa § 24 zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov možno uložiť pokutu do výšky      
331,93 EUR. 
4) Za porušovanie povinností uvedených v tomto nariadení môže uložiť starosta pokutu 
právnickej osobe až do výšky  3 319,39 EUR.  
5) Pokuty uložené obcou sú príjmom obce. 
 

6. 
Trhové poplatky 

1) Trhové poplatky sa stanovujú – 2 EUR za miesto a deň (drobní podnikatelia, občania obce 
Zbehy sú od poplatku oslobodení), 5 EUR za miesto a deň – pri ambulantnom predaji 
potravín (cukor...) 
2) Poplatky sa platia pred zaujatím miesta na predaj. 
3) Doklad o zaplatení poplatku je predávajúci povinný uschovať po celú dobu predaja a na 
požiadanie ho predložiť kontrolným orgánom. 
4) Doklad o zaplatení platí len na obdobie, na ktoré bol vydaný. 
 

VIII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zbehoch dňa    
     8. decembra 2008.  
2) Účinnosť nadobúda od 1.1.2009. 
3) Prijatím tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č.3/2008 z 23. 6. 2003. 
4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 
v Zbehoch. 
 
 
        Ing. Ivan Habiňák 
           starosta obce 
 
V Zbehoch, dňa  8. decembra 2008  
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli obce Zbehy od  9. decembra 2008   

 
 

 


