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Obec Šurianky v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) a § 6 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení zákona č. 

178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v 

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

 

vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šurianky č. 1/2016 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach na území obce Šurianky (ďalej len 

„VZN č. 1/2016“)  

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 
VZN č. 1/2016 upravuje predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhových miestach 

na území obce v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z., pričom musia byť splnené ďalšie 

poţiadavky podľa nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov: 

a) Nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín v platnom znení, 

b) Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, 

c) Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, 

d) Nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na niektoré 

potravinárske prevádzkarne a na malé mnoţstvá,163/2014 

e) Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické poţiadavky 

na priamy predaj a dodávanie malého mnoţstva prvotných produktov rastlinného 

a ţivočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému 

spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam, 

f) Vyhláška č. 163/2014 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

o podmienkach pouţívania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych 

produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa, 

g) Vyhláška č. 24/2014 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách. 

 

 

Čl. 2 

Základné pojmy
1) 

 
Pre účely VZN č. 1/2016 sa rozumie: 

1. trhovým miestom - trhovisko, trţnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo 

určené na príleţitostný trh alebo na ambulantný predaj, 

2. trhoviskom - nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený 

predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb, 

3. príleţitostným trhom - predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na priestranstve dočasne 

určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj 

vlastných pouţitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov       

v primeranom mnoţstve fyzickými osobami medzi sebou, 

4. ambulantným predajom - predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na verejnom 

priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné 

predajné zariadenie sa nepovaţuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyţaduje 

stavebné povolenie podľa osobitného predpisu, 

                                                           
1
) § 2 zákona č. 178/1998 Z. z.  
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5. stánkom s trvalým stanovišťom - stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou 

prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený 

predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu. 

 

Pričom: 

1. za trhové miesto sa na účely zákona č. 178/1998 Z. z. povaţuje aj iné ako verejné 

priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje 

ambulantný predaj alebo príleţitostný trh; to neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na 

veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu, 

2.  za trhové miesto sa nepovaţuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na   

     predaj tovaru alebo poskytovania sluţieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky  

     patrí k prevádzkarni. 

 

 

Čl. 3  

Trhové miesta obce
2) 

 

Na území obce sú týmto VZN povolené nasledovné trhové miesta: 

a) trhovisko obce Šurianky časť Šurianky (pri budove základnej školy)  parcela registra 

„C“ číslo 15/1 - verejné priestranstvo určené pre stánok s trvalým stanovišťom, pre 

ambulantný predaj a k príleţitostným trhom, 

b) verejné priestranstvo obce Šurianky  (námestie za zastávkou autobusovej dopravy), 

parcela registra „C“ č. 15/1 - určené k príleţitostným trhom a pre ambulantný predaj,  

c) kultúrny dom obce Šurianky,  parcela registra „C“ č. 17/4, súpisné číslo 55 - v jeho 

vnútorných priestoroch je moţné organizovať príleţitostné trhy a ambulantný predaj, 

d) priľahlý verejný priestor pri kultúrnom dome obce Šurianky, určený k príleţitostným 

trhom a pre ambulantný predaj,  

e) ihrisko obce Šurianky tu je moţné organizovať príleţitostné trhy a ambulantný predaj, 

f) zriadenie ďalších trhových miest povolí obec podľa potreby.  

 

 

Čl. 4 

Trhové dni a predajný čas
3) 

 

1. Trhové dni v obci sú pondelok aţ sobota. Príleţitostné trhy sa môţu konať aj v nedeľu. 

Predajný a prevádzkový čas: pondelok – sobota: 06:00 hod. – 17:00 hod. 

2. Na trhových miestach uvedených v Čl. 3 sa môţe na základe povolenia obce konať 

príleţitostný trh v dňoch a v čase, ktoré budú uvedené v povolení na zriadenie príleţitostného 

trhu. 

 

 

Čl. 5 

Zriadenie trhového miesta
4) 

 

1. Trhové miesto zriaďuje obec.  

2. Trhové miesto môţe zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového 

miesta, ktoré vydáva obec (viď. Príloha č. 2).  

                                                           
2
) podľa § 3  zákona č. 178/1998 Z. z. 

3
) podľa § 3  ods. 8 písm. c) zákona č. 178/1998 Z. z. 

4
) podľa § 3  ods. 1 až 3 zákona č. 178/1998 Z. z. 
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3. Na zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom 

priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka 

nehnuteľnosti. 

4. Pri zriaďovaní trhového miesta a pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada 

na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja 

výrobkov a poskytovania sluţieb a na účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií vo 

verejnom záujme. 

5. Predávať výrobky a poskytovať sluţby na trhových miestach moţno len na základe 

povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste. 

 

 

Čl. 6 

Povolenie na predaj výrobkov 

a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste
5) 

 

1) Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste sa vydáva obcou 

na základe ţiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste 

(viď. Príloha č. 3 tohto VZN). Povolenie sa vydá osobe, ktorá preukáţe splnenie podmienok 

podľa § 10 zákon č. 178/1998 Z. z. a predloţí nasledovné doklady:  

a) kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je ţiadateľom osoba podľa 

§ 10 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z.; ţiadateľ na ţiadosť obce predloţí originál oprávnenia 

na podnikanie na nahliadnutie, 

b) čestné vyhlásenie ţiadateľa o tom, ţe všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je ţiadateľom osoba 

podľa § 10 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z., 

c) čestné vyhlásenia ţiadateľa o tom, ţe všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné 

pouţité výrobky a predáva ich v primeranom mnoţstve, ak ide o ţiadateľa podľa § 10 písm. c) 
zákona č. 178/1998 Z. z., 

d) čestného vyhlásenia ţiadateľa o tom, ţe výrobky sú originálom diela alebo jeho 

rozmnoţeninou, ak ide o ţiadateľa podľa § 10 písm. d) zákona č. 178/1998 Z. z.. 

2) Prílohou k ţiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom 

mieste je aj 

a) doklad preukazujúci splnenie poţiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb 

podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb, na ktorý sa 

taký doklad vyţaduje, 

b) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej 

registračnej pokladnice ţiadateľa, 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 ţiadateľa s 

uvedením ustanovení osobitného predpisu, ţe nie je povinný na predaj výrobkov a 

poskytovanie sluţieb pouţívať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu 

registračnú pokladnicu. 

3) Ţiadateľ, ak je osoba podľa § 10 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z., preukáţe, ţe je 

vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú 

činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému 

pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej 

činnosti na tomto pozemku. 

4) Obec je povinná dokumenty predloţené podľa odseku 5 písm. b) zákon č. 178/1998 Z. z. 

uchovávať päť rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli predloţené.  

5) O vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste obec 

telefonicky alebo elektronicky bezodkladne informuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej 

                                                           
5
) podľa § 3  ods. 4 až 11 zákona č. 178/1998 Z. z.  
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republiky na telefónnom čísle alebo elektronickej adrese, ktoré Finančné riaditeľstvo 

Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle. Finančná správa zriadila na tento 

účel emailovú adresu trhove.miesto@financnasprava.sk, na ktorú môţu obce nahlasovať 

poţadované údaje v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. Druhá moţnosť je telefónne číslo 

048/431 72 22. Obec vyberie voľbu č. 5. Po prijatí hovoru nahlásiť poţadované údaje o 

vydanom povolení operátorovi. Ak obec vydá v ten istý deň viac povolení, môţe ich oznámiť 

spoločne. 

6) Obec týmto VZN upravuje predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhových miestach, 

najmä 

a) druh predávaných výrobkov a poskytovaných sluţieb, ktorých predaj a poskytovanie je na 

trhových miestach na území obce povolené; ustanovenia § 6 aţ 9 zákona č. 178/1998 Z. z. 

tým nie sú dotknuté, 

b) druh, obdobie konania a rozsah príleţitostných trhov, 

c) trhové dni, predajný a prevádzkový čas, 

d) technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom /§ 2 ods. 1 

písm. f ) zákona č. 178/1998 Z. z./, ako aj označenie predávajúceho podľa § 10 písm. b) a c) 

zákona č. 178/1998 Z. z., 

e) ďalšie skutočnosti dôleţité z hľadiska obce. 

7) Predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb, ktorých predaj a poskytovanie obec podľa odseku 

8 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. nepovolila, je zakázaný. 

8) Obec môţe zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste, 

ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti podľa tohto zákona alebo 

osobitných predpisov. 

9) Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo v trţnici 

vydáva správca trhového miesta. 

 

 

Čl. 7 

Rozsah a podmienky predaja výrobkov a poskytovaných sluţieb na trhových miestach 

v obci, týkajúci sa predaja produktov rastlinného a ţivočíšneho pôvodu 

 

Predaj produktov rastlinného a ţivočíšneho pôvodu sa v obci uskutočňuje 

v predajných stánkoch, ambulantným predajom v stánkoch s dočasným stanovišťom, 

predajom na prenosných predajných zariadeniach, alebo predajom z pojazdných predajných 

vozidiel, ktoré sú pre tento účel spôsobilé (schválené) a sú umiestnené na vyčlenenom mieste 

trhoviska. 

 Predaj krmív a kŕmnych zmesí sa riadi zákonom č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní 

na trh a pouţívaní krmív (krmovinársky zákon) v znení neskorších predpisov. 

 Všetci predajcovia musia mať potvrdenie o registrácii na príslušnú komoditu na 

príslušnej RVPS. 

 V zmysle § 26 ods. 3 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 

predpisov obec musí vopred nahlásiť predaj potravín na trhových miestach príslušnej 

regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. 

 

 

Čl. 8 

Rozsah a podmienky predaja ţivých zvierat na trhových miestach v obci 

 

 Na trhových miestach je moţné predávať sladkovodné ryby, domácu vodnú a hrabavú 

hydinu, domácich králikov, psov, mačky, drobných hlodavcov a zvieratá na propagačných 
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predajných podujatiach organizovaných zväzmi a zdruţeniami chovateľov zvierat na základe 

súhlasného stanoviska orgánu veterinárnej správy.
6)

  

Minimálne poţiadavky, týkajúce sa zdravia a dobrých ţivotných podmienok zvierat: 

a) zdravie zvierat: 

 predávané zvieratá musia byť klinicky zdravé, čo musí byť potvrdené vo 

veterinárnom osvedčení, ktoré vydá súkromný veterinárny lekár v mieste 

pôvodu zvierat, 

 zriaďovateľ trhového miesta vedie najmenej počas jedného roka evidenciu 

o predajcoch ţivých zvierat, druhoch a počtoch predávaných zvierat, 

 predajca je v zmysle § 37 zákona č. 39/2007 Z. z. povinný ohlásiť činnosť na 

RVPS Nitra. 

 

b) dobré ţivotné podmienky – je potrebné zabezpečiť dodrţiavanie ustanovení § 22 

(ochrana zvierat) zákona č. 39/2007 Z. z. v platnom znení, najmä: 

 napájanie a kŕmenie zvierat podľa druhu a kategórie zvierat, 

 vhodné ustajnenie zvierat podľa druhu a kategórie zvierat – ochrana proti 

nepriazni počasia. 

 

Na ambulantný predaj ţivých rýb konečným spotrebiteľom postačuje registrácia 

(ohlásenie začatia činnosti) na RVPS Nitra. 

 Podmienky pre spôsob manipulácie s rybami sú dané v § 5 a v prílohe č. 2 časť II bod 

2. písm. a) nariadenia vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na 

ochranu zvierat počas usmrcovania, a tieţ v § 22 ods. 3 písm. m) zákona č. 39/2007 Z. z. . 

 

 

Čl. 9 

Správa trhoviska, trţnice a príleţitostného trhu a ostatných trhových miest
7) 

 

1) Za správcu trhoviska sa na účely zákona č. 178/1998 Z. z. povaţuje zriaďovateľ trhoviska, 

trţnice alebo príleţitostného trhu alebo osoba, ktorá má ţivnostenské oprávnenie na správu 

trhoviska, trţnice a príleţitostného trhu a ktorej bola správa trhoviska, trţnice alebo 

príleţitostného trhu zverená jeho zriaďovateľom. 

2) Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec. Ak je trhovým miestom 

priestranstvo alebo nebytový priestor
8)

, za správcu trhového miesta sa povaţuje vlastník iného 

ako verejného priestranstva alebo vlastník nebytového priestoru. 

3) Pre trhovisko a príleţitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok, 

ktorý je súčasťou tohto VZN (viď. Príloha č. 1). 

4) Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodrţiavanie trhového poriadku a ostatných 

podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní sluţieb. 

5) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho: 

a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len „oprávnenie na podnikanie“) podľa 

osobitných predpisov a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhových 

miestach,
9)

  

b) doklad o nadobudnutí tovaru, 

c) pouţívanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice 

podľa osobitných predpisov, 

d) udrţiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania sluţieb a 

po ich skončení, 

                                                           
6
) podľa § 6 písm. j) zákona č. 178/1998 Z. z.    

7
) podľa § 4 a 5 zákona č. 178/1998 Z. z.    

8
) podľa § 2 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z.  

9
) § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z.  
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e) dodrţiavanie trhového poriadku, 

f) primeranosť predaja vlastných pouţitých textilných, odevných, športových a iných 

spotrebných výrobkov (ďalej len „vlastné pouţité výrobky“) fyzickými osobami medzi sebou 

na príleţitostných trhoch; primeranosť mnoţstva týchto predávaných výrobkov posúdi 

správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov. 

6) Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

predávajúceho. Správca trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru (RÚVZ), ak 

predávajúci nepredloţí osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých 

predaj je zakázaný.  

7) Oprávnenie na podnikanie podľa ods. 5 písm. a) a doklad o nadobudnutí tovaru podľa ods. 

5 písm. b) tohto článku sa nevyţadujú, ak ide o predaj vlastných pouţitých výrobkov 

fyzickými osobami medzi sebou v primeranom mnoţstve a o predaj rastlinných a ţivočíšnych 

výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín 

fyzickými osobami. 

 

 

Čl. 10 

Zákaz predaja niektorých výrobkov
10) 

 

Na trhových miestach obce sa zakazuje predávať 

a) zbrane a strelivo,  

b) výbušniny a výbušné predmety,  

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,  

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

e) alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na 

príleţitostných trhoch, 

f) jedy, omamné a psychotropné látky,  

g) lieky,  

h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 

i) chránené ţivočíchy, exempláre ţivočíchov, nebezpečné ţivočíchy a invázne druhy 

ţivočíchov,  

j) ţivé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj 

domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a 

drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a zdruţeniami 

chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy, 

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

l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli 

spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa poţiadavky podľa osobitných predpisov,  

m) mäso jatočných zvierat, hydiny, králikov a iných drobných zvierat okrem mäsa   

predávaného formou ambulantných predajní schválených Úradom verejného zdravotníctva 

prípadne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, 

n) domácky vyrobené potravinové produkty, napr. kompóty, sirupy, 

o) vajcia vodnej hydiny, 

p) tovar, pri ktorom sa nepreukáţe spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho pôvod, 

r) obec môţe dočasne zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov,  pokiaľ je to v záujme 

obyvateľov obce, 

s) výrobky, ktoré trhový poriadok nepovoľuje.      
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Čl. 11 

Obmedzenie predaja výrobkov
11) 

 

1) Na trhových miestach obce sa môţu predávať iba potraviny, ustanovené týmto VZN  

2) Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 

elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a 

hračky, sa môţu predávať len v prevádzkarni trhoviska obce, v stánkoch s trvalým 

stanovišťom, na príleţitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v 

pojazdných predajniach. Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej 

siete, sa môţu predávať iba v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené 

podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti. Športové potreby sa môţu predávať iba v  

prevádzkarni trhoviska a v pojazdných predajniach. 

3) Obmedzenia podľa odseku 2 tohto článku sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie 

spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh. 

 

 

Čl. 12 

Ambulantný predaj v obci
12) 

 

1) V obci sa ambulantne môţu predávať 

a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoţeniny audiovizuálnych diel alebo iných diel, 

b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 

c) spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z. tým nie je dotknuté, 

d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny, 

e) ovocie a zelenina,  

f) potraviny za podmienok a v súlade s týmto Čl.; Čl. 11 a Čl. 13, vrátane balených 

mrazených krémov a balenej zmrzliny, 

g) kvetiny, dreviny a priesady, 

h) ţreby okamţitých lotérií a ţrebových vecných lotérií, 

i) sladkovodné trhové ryby.  

2) Ambulantne je tieţ moţné v obci predávať: 

a) pukance, 

b) cukrovú vatu, 

c) pečené gaštany,  

d) tekvicové jadierka, 

e) balené trvanlivé pečivo (perníky, oblátky a pod.), 

f) cukrovinky, oblátky, 

g) iné potraviny sa môţu predávať len ak vyhovujú podmienkam ambulantného predaja a 

majú o tom rozhodnutie príslušného orgánu pre ochranu zdravia. 

3) Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce sa zakazuje; obcou sa na účely 

zákona č. 178/1998 Z. z. rozumie územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi 

začiatok a koniec obce, ako aj územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi 

začiatok a koniec miestnej časti obce. 

4) Ambulantný predaj potravín moţno vykonávať len v súlade s poţiadavkami uvedenými v 

prílohe II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o 

hygiene potravín (najmä kapitola III, IX) (ďalej len „nariadenie (ES) č. 852/2004“), ako aj v 

zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

152/1995 Z. z.“) a v Potravinovom kódexe Slovenskej republiky. 
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) § 7 zákona č. 178/1998 Z. z. 
12

) podľa § 9 zákona č. 178/1998 Z. z.  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-178/znenie-20150401#f5594964
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Čl. 13 

Predaj ďalších potravín na trhových miestach obce
13) 

 

1. Na trhových miestach obce je v nadväznosti na Čl. 11 a Čl. 12 moţné predávať aj včelie 

produkty odsúhlasené príslušnou veterinárnou správou; predaj medu sa riadi ustanovením 

uvedeným v nariadení vlády SR č. 359/2011 Z. z. a č. 360/2011 Z. z.. 

2. Na trhoviskách sa ďalej môţu predávať:  

     a) huby čerstvé, za predpokladu, ţe predávajúci má „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti  

na predaj“ a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkarni, 

ktorá spĺňa poţiadavky podľa osobitných predpisov, 

     b)  priesady a semená kvetov a zeleniny, 

     c) vianočné stromčeky, čečinu, šišky a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad o  

spôsobe ich nadobudnutia, 

     d) všeobecne známe liečivé rastliny za podmienky, ţe nebudú označené ako liečivé 

rastliny, ale iba botanickým názvom rastliny a predávajúci nebude uvádzať, na aké 

ochorenie sa rastlina môţe pouţiť, 

e) balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok stanovených 

orgánom potravinového dozoru,  

     f) neoznačené slepačie konzumné vajcia z vlastnej výroby, tzv. prebytky, ak: pochádzajú   

         z vlastného chovu predávajúceho; počet predávaných vajec nepresahuje 200 ks za deň;   

         vajcia nie sú staršie ako 14 dní odo dňa znášky; ak nie je moţné zabezpečiť predpísané  

         teploty pre skladovanie a manipuláciu s nimi v rozpätí od 5˚C do 18˚C, je moţné ich  

         predávať iba z chladiarenských boxov; vajcia nesmú byť vystavené priamemu účinku  

         slnečného svetla a tepla, 

3. Obyvateľ obce – nepodnikateľ môţe predávať poľnohospodárske prebytky na trhovom 

mieste a to maximálne 30 dní do roka. Potvrdenie na kaţdý povolený deň predaja 

v kalendárnom roku vystavuje obec zvlášť a o potvrdeniach vedie evidenciu. 

 

3.a) Sortiment predaja vlastných poľnohospodárskych prebytkov: 

a) ovocie, 

b) zelenina, 

c) kvety  –  čerstvé, suché, kytice, vence, 

d) priesady – semená i rastliny, 

e) orechy – lúpané orechy, nelúpané orechy, 

f) kríky a dreviny, 

g) vajcia – pri dodrţaní zásad uvedených v ods. 2 písm. g) 

h) iné – sušené alebo čerstvé bylinky, dekoračné predmety zo zeleniny či byliniek. 

 

3. b) Obyvateľ obce – nepodnikateľ nesmie na trhovom mieste obce predávať tieto vlastné 

produkty:  

a) konzervované ovocie, zeleninu, 

b) kandizované ovocie, 

c) solené orechy, karamelizované orechy, 

d) mäsové, pekárenské a cukrárenské výrobky, 

e) mlieko a mliečne výrobky, 

f) bylinkovú soľ, 

g) bylinkové mydlo, 

h) bylinkové vankúše, 

i) extrakty  a oleje z byliniek a zeleniny, 

j) mrazené výrobky. 
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) podľa § 7 ods. 1) zákona č. 178/1998 Z. z. 
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Čl. 14 

Druhy poskytovaných sluţieb
14) 

 

Na trhových miestach obce moţno poskytovať tieto sluţby: 

a) pohostinské a reštauračné sluţby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 

b) brúsenie noţov, noţníc a nástrojov, 

c) oprava dáţdnikov, 

d) oprava a čistenie obuvi, 

e) oprava koţených výrobkov, 

f) čistenie peria, 

g) oprava a údrţba okenných roliet, 

h) sklenárske práce, 

i) kľúčové sluţby, 

j) ďalšie sluţby, ktoré prípadne určí obec v dodatku k tomuto VZN.
15)

 

 

 

Čl. 15 

Osoby, oprávnené predávať výrobky a poskytovať sluţby na trhových miestach
16) 

 

Na trhových  miestach môţu na základe povolenia obce predávať výrobky 

a poskytovať sluţby:    

a) fyzické  a právnické osoby oprávnené  podnikať podľa osobitných predpisov, 

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a ţivočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,  

c) fyzické osoby predávajúce vlastné pouţité výrobky v primeranom mnoţstve medzi sebou, 

d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho 

rozmnoţeninou 

e) občania iných členských štátov EÚ za rovnakých podmienok, ako je uvedené v písm. a)  

    aţ d) tohto článku.  

 

 

Čl. 16 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
17) 

                   

1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný 

a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,  

b) dodrţiavať trhový poriadok trhoviska a príleţitostného trhu, 

c) pouţívať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa 

osobitných predpisov,  

d) udrţiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania sluţieb v čistote, po skončení predaja 

zanechať predajné miesto čisté a upratané, 

e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované sluţby cenou,  

f) vykonávať pri predaji váţeného tovaru váţenie spôsobom umoţňujúcim spotrebiteľovi 

kontrolu správnosti váţenia, 

g) dodrţiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania sluţieb podľa osobitných 

predpisov,  

                                                           
14

) podľa § 8  zákona č. 178/1998 Z. z. 
15

) podľa § 7 písm. f) zákona č. 178/1998 Z. z.  
16

) podľa § 10  zákona č. 178/1998 Z. z.  
17

) § 11 zákona č. 178/1998 Z. z. 
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2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predloţiť správcovi trhoviska, správcovi 

trhového miesta s ambulantným predajom (§ 4 zákona č. 178/1998 Z. z.,) a orgánu dozoru (§ 

12 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.,): 

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na 

trhovom mieste a preukaz totoţnosti, 

b) povolenie na uţívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné 

zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príleţitostných 

trhoch, 

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyţaduje 

charakter predávaného tovaru a poskytovaných sluţieb, 

d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 

e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyţaduje, ak ide o predaj vlastných pouţitých 

výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom mnoţstve.  

3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach /§ 10 písm. b) zákona č. 

178/1998 Z. z., / je povinná poskytnúť orgánom dozoru /§ 12 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z./ 

na ich poţiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, ţe predávané 

výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti. 

  

 

Čl. 17 

Orgány dozoru a sankcie
18) 

 

1. Dozor nad dodrţiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním sluţieb na trhových  

miestach vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú:   

a) Slovenská obchodná inšpekcia, 

b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín, 

c) obec (starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, starostom obce poverení 

zamestnanci obce). 

2) Orgán dozoru uloţí pokutu do 17 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej 

osobe, ktorá 

a) zriadila trhové miesto bez povolenia
19)

, alebo správcovi trhoviska za porušenie 

povinností
20)

, 

b) predáva výrobky a poskytuje sluţby na trhovom mieste bez povolenia
21)

 alebo ktorá 

predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný
22)

 alebo ktoré nie sú 

určené obcou na predaj
23)

, alebo predáva výrobky, ktoré sa môţu predávať len v 

prevádzkarňach trţníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na 

príleţitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných 

predajniach, mimo takto určených miest
24)

, 

c) porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách a pri diaľniciach mimo obce
25)

. 

3. O uloţených pokutách obcou vedie evidenciu OcÚ, referát daní a poplatkov. 

4. Výnos pokút uloţených Slovenskou obchodnou inšpekciou a orgánmi úradnej kontroly 

potravín je príjmom štátneho rozpočtu; výnos pokút uloţených obcou je príjmom obce.  

5. Orgán dozoru opatrením na mieste zakáţe predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na 

trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové 

miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje sluţby na trhovom mieste alebo 

                                                           
18

) podľa § 12  zákona č. 178/1998 Z. z.   
19

) § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.   
20

) § 5 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z.    
21

) § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z.    
22

) § 6 zákona č. 178/1998 Z. z.    
23

) § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.     
24

) § 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z.    
25

) § 9 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z.    

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-178/znenie-20150401#f5594913
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-178/znenie-20150401#f5595025
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-178/znenie-20150401#f5595025
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-178/znenie-20150401#f5594996
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-178/znenie-20150401#f5595027
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porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa Čl. 16 (ďalej len „porušiteľ“). 

Opatrenie oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotoví o ňom na mieste písomný 

záznam, ktorý sa odovzdá porušiteľovi. Ak porušiteľ s opatrením nesúhlasí, môţe proti nemu 

podať do troch dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky. Námietky nemajú odkladný 

účinok. O námietkach rozhodne do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia starosta, ak 

je orgánom dozoru obec. 

 

 

Čl. 18 
Priestupky

26) 

 

(1) Priestupku podľa zákona č. 178/1998 Z. z.sa dopustí fyzická osoba, ktorá  

a) zriadila trhové miesto bez povolenia,
19)

 

b) predáva výrobky a poskytuje sluţby na trhovom mieste bez povolenia,
21)

  

c) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný
22)

 alebo ktoré nie sú 

určené obcou na predaj
23)

, 

d) predáva výrobky, ktoré sa môţu predávať len v prevádzkarňach trţníc, v prevádzkarňach 

trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príleţitostných trhoch, pred prevádzkarňou 

jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest,
24)

  

e) poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách a diaľniciach mimo obce.
25)

  

(2) Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú orgány dozoru. Priestupky podľa odseku 1 písm. 

e) prejednávajú v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru. 

(3) Za priestupok podľa ods. 1 sa uloţí pokuta do 8 000 eur. V blokovom konaní moţno 

uloţiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 4 000 eur. 

(4) Výnos pokút uloţených Slovenskou obchodnou inšpekciou, orgánmi úradnej kontroly 

potravín a orgánmi Policajného zboru za priestupky podľa odseku 1 je príjmom štátneho 

rozpočtu. Výnos pokút uloţených obcou za priestupky podľa odseku 1 je príjmom rozpočtu 

obce. 

(5) Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

Čl. 19 
Súčinnosť

27) 

 

Ak sa zamestnancom orgánov dozoru pri výkone úloh, na ktoré sú oprávnení, kladie 

fyzický odpor alebo ak sa im sťaţuje alebo marí výkon dozoru podľa tohto zákona, alebo ak 

sa taký odpor alebo prekáţky očakávajú, môţu zamestnanci orgánov dozoru poţiadať pri 

plnení týchto úloh o súčinnosť Policajný zbor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

) § 13 zákona č. 178/1998 Z. z.    
27

) § 14  zákona č. 178/1998 Z. z.    

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-178/znenie-20150401#f5595000
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Čl. 20 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN nadobúda platnosť dňom .......... 2016 a účinnosť dňom .......... 2016.  

2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania sluţieb na trhových miestach na území obce Šurianky 

 

      

 

                                                         Viliam Búcora 

                                                        starosta obce   
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Príloha č. 1 

    

TRHOVÝ PORIADOK OBCE ŠURIANKY 

Čl. 1 

Určenie priestranstva trhového miesta 

 

a) trhovisko obce Šurianky , časť Šurianky (pri budove ZŠ), parcela registra „C“ č. 15/1 -  

verejné priestranstvo určené pre stánok s trvalým stanovišťom, pre ambulantný predaj 

a k príleţitostným trhom, 

b) verejné priestranstvo obce Šurianky, časť Šurianky (námestie za zastávkou 

autobusovej dopravy), parcela registra „C“ č. 15/1 - určené k príleţitostným trhom a pre 

ambulantný predaj,  

c) kultúrny dom obce Šurianky, časť Šurianky parcela registra „C“ č. 17/4, súpisné číslo 

55 - v jeho vnútorných priestoroch je moţné organizovať príleţitostné trhy a ambulantný 

predaj, 

d) priľahlý verejný priestor pri kultúrnom dome obce Šurianky, časť Šurianky, parcela 

registra „C“  č. 17/4 - určený k príleţitostným trhom a pre ambulantný predaj,  

e) ihrisko obce Šurianky detské aj futbalového , tu je moţné organizovať príleţitostné trhy 

a ambulantný predaj, 

f) zriadenie ďalších trhových miest povolí obec podľa potreby.  

 

 

Čl. 2 

Označenie trhového miesta 

 

Trhové miesta v obci Šurianky sú označené informačnou tabuľou s nápisom „Trhové 

miesto“ spolu s informáciami o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných sluţieb v 

súlade s týmto VZN. 

  

 

Čl. 3 

Podmienky, za ktorých moţno predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb vykonávať  
 

1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

a) označiť svoje predajné zariadenie podľa § 30 ods. 1 aţ 5 zákona č. 455/1991 Zb. o 

ţivnostenskom podnikaní, 

b) dodrţiavať trhový poriadok trhoviska a príleţitostného trhu, 

c) pouţívať elektronickú registračnú pokladnicu podľa zákona o správe daní a poplatkov, 

d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované sluţby cenou podľa zákona o 

cenách, 

e) vykonávať pri predaji váţeného tovaru váţenie spôsobom umoţňujúcim spotrebiteľovi 

kontrolu správnosti váţenia, 

f) udrţiavať miesto predaja a poskytovania sluţieb v čistote, po skončení predaja a 

poskytnutia sluţieb zanechať predajné miesto čisté a upratané. 

2) Predávajúci na trhovisku, príleţitostnom trhu a predávajúci ambulantného predaja je 

povinný predloţiť správcovi trhoviska a príleţitostného trhu a orgánu dozoru: 

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie 

sluţieb na trhovom mieste a preukaz totoţnosti, a vo vzťahu k predávaným potravinám 

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

o registrácií prvotných produktov ţivočíšneho a rastlinného pôvodu, ktoré pochádzajú z 

vlastnej produkcie a činnosti – producent pre túto činnosť musí byť osobitne zaregistrovaný 

na RVPS. 

b) povolenie na uţívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za 

predajnú plochu, 

c) preukaz o zdravotnej spôsobilosti a doklad o odbornej spôsobilosti na výkon 

epidemiologicky závaţnej činnosti, ak to vyţaduje charakter predávaného tovaru a 

poskytovaných sluţieb, 

d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 

e) pri predaji označených a neoznačených /domácich/ vajec platné veterinárne osvedčenie 

o vyšetrení chovu, vydané štátnym veterinárnym lekárom a Potvrdenie o registrácií prvotných 

produktov ţivočíšneho pôvodu – slepačích vajec, ktoré pochádzajú z vlastnej produkcie a 

činnosti – producent pre túto činnosť musí byť osobitne zaregistrovaný na príslušnej RVPS, 

f) pri predaji domácej vodnej a domácej hrabavej hydiny zdravotný certifikát pre 

premiestňovanie hydiny na reprodukciu a úţitkovú hydinu v SR, 

g) doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyţaduje, ak ide o predaj vlastných pouţitých 

výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom mnoţstve. 

3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhovom mieste je povinná poskytnúť orgánom 

dozoru na ich poţiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, ţe 

predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti. 

4) Potraviny musia byť pri predaji umiestnené najmenej 70 cm nad zemou. 

 

 

Čl. 4 

Údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase 

 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas je stanovený nasledovne: 

a) trhové dni v obci sú pondelok aţ sobota. 

b) príleţitostné trhy sa môţu konať aj v nedeľu.  

c) predajný a prevádzkový čas je: pondelok – sobota: 06:00 hod. – 17:00 hod. 

d) na trhových miestach uvedených v Čl. 1 Trhového poriadku sa môţe na základe 

povolenia obce konať príleţitostný trh aj v dňoch a v čase, ktoré určí obec. 

 

 

Čl. 5 

Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení 

 

  Obec neprenajíma prenosné predajné zariadenia. 

       

 

Čl. 6 

Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu  

alebo cenník vstupného na príleţitostných trhoch 

 

  Sadzba za uţívanie verejného priestranstva je stanovená podľa par.21  VZN č. 1/2014. 

Pokiaľ nie je uvedené inak, sadzba sa stanovuje v eurách za kaţdý aj začatý deň a za 

kaţdý aj začatý m
2
 osobitne uţívaného verejného priestranstva nasledovne: 

a) za prechodné uţívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia 

k poskytovaniu sluţieb (brúsenie  noţov, noţníc, nástrojov, oprava dáţdnikov, 

oprava a čistenie obuvi, oprava koţených výrobkov, čistenie peria, oprava a údrţba 

okenných roliet, sklenárske práce, kľúčové sluţby a ďalšie sluţby, ktoré určí obec) 

– je sadzba 2 €/m
2
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b) za prechodné uţívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného 

zariadenia za účelom ambulantného predaja občerstvenia a poskytovania 

pohostinskej činnosti 

– je sadzba 5 €/m
2
 

c) za prechodné uţívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného 

zariadenia za účelom ambulantného predaja ovocia a zeleniny 

– je sadzba 3 €/m
2
 

d) za prechodné uţívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného 

zariadenia za účelom ambulantného predaja kníh, drobných umeleckých 

predmetov, remeselných výrobkov; sezónny a propagačný predaj  

– je sadzba 1 €/m
2´

 

e) za dlhodobé uţívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia 

a zariadenia na poskytovanie sluţieb  

– je sadzba 0,5 €/m
2
 

f) za umiestnenie zariadenia cirkusu, za kaţdý aj začatý deň 

 – je paušálna suma 33 € 

g) za umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií, za kaţdý aj začatý deň  

– je paušálna suma 25 € 

h) za prechodné uţívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného 

zariadenia a zariadenia na poskytovanie sluţieb počas jarmokov, športových 

a kultúrnych podujatí za kaţdý aj začatý deň  

– je paušálna suma 10 € 

i) za informatívne a reklamné vysielanie v obecnom rozhlase o predaji výrobkov 

a poskytovaní sluţieb je: 

– pre obyvateľov obce (FO a PO) za jedno vysielanie sadzba 2,30 € 

– pre iné subjekty (FO a PO) za jedno vysielanie sadzba 4,- € 

 

 Cenník vstupného na príleţitostných trhoch obec nestanovila. 

 

 

Čl. 7 

Pravidlá dodrţiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania 

sluţieb a po skončení prevádzky 

 

a) predávajúci je povinný udrţiavať vyhradené miesto v čistote a po skončení predaja 

ho uviesť do pôvodného stavu; vzniknutý odpad umiestni do nádob k tomu 

určených; zakazuje sa ponechať odpad na verejnom priestranstve,  

b) na vykonanie hygienických potrieb sú predávajúcemu v čase predaja alebo 

poskytovania sluţby k dispozícii hygienické zariadenia v dohovorených 

zariadeniach obce, na miestne príslušnom verejnom WC pri miestnom parku  

prípadne v miestnych reštauráciách a pohostinstvách, s ktorými má obec vykonaný 

dohovor, 

c) správca trhového miesta nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok 

predajcov i ostatných účastníkov príleţitostných trhov.  

 

 

Čl. 8 

Názov a adresa sídla správcu trhoviska 

 

Správcom trhového miesta je obec Šurianky. Adresa správcu trhového miesta - 

Obecný úrad Šurianky  54, 951 26  Šurianky.  
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Čl. 9 

Záverečné ustanovenie 
 

Tento trhový poriadok je platný dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 1/2016 – od 

....................  2016 

 

 

 

                                                            Viliam Búcora 

                                                          starosta obce   
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           Príloha č. 2 

VZOR 

Ţiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj 

výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste  
 
 
 

 

Ţiadateľ:  

  

 

 

                   IČO:                                      DIČ:  

....................................................................................................................................................... 

Telefón 

E-mail:                               

....................................................................................................................................................... 

 

 

Týmto ţiadam obec o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj 

výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste: 

 

Forma predaja resp. poskytovania sluţieb:       

 

.......................................................................................................................................................

pokladnica s číslom                                          

....................................................................................................................................................... 

Vymedzený termín predaja:         

                                           

                                                                                                        * nehodiace sa preškrtnite 

....................................................................................................................................................... 

Predajný sortiment resp. poskytované sluţby:   

 

....................................................................................................................................................... 
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Príloha č. 3 

VZOR 

Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste 
 

 

Meno priezvisko občana :.......................................... 

Adresa:                            951 26 Šurianky ............... 

         

 

 

Č. /2016    vybavuje za OcÚ: Katarína Gašparíková dátum ................. 

 

 

VEC: Povolenie na ambulantný predaj .................................................................. 

 

 

 

Obec Šurianky zastúpená starostom obce Viliamom Búcorom,  

so sídlom Obecný úrad, Šurianky č. 54,  951 26 Šurianky 

p o v o ľ u j e 

 

p. .........................., bytom Šurianky č. ............. ;, IČO: ........................ 

 

ambulantný predaj:............................................    dňa ..................... v čase od 

........................................... 

 

na trhovom mieste – trhovisko obce Šurianky časť Šurianky (pri základnej škole), parcela 

registra „C“ č. 15/1   

 

  

 

            ........................... 
                 starosta obce 
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Príloha č. 4 

 

 

Poţiadavky  

na ambulantný predaj potravín 

 

Hlavné poţiadavky na ambulantný predaj potravín sú uvedené v prílohe II kapitoly III 

nariadenia (ES) č. 852/2004, jedná sa najmä o nasledovné hygienické poţiadavky: 

a) zabezpečenie vhodným zariadením pre dodrţiavanie osobnej hygieny, a to najmä 

zariadením na hygienické umývanie a osušenie rúk, 

b) zabezpečenie teplou a/alebo studenou pitnou vodou, 

c) zabezpečenie vyhovujúceho spôsobu hygienického skladovania a likvidácie odpadu 

(tekutého alebo pevného), 

d) vybavenie vyhovujúcim zariadením na dodrţiavanie a monitorovanie vhodných teplotných 

podmienok potravín, 

e) umiestnenie potravín v priestore prevádzky tak, aby sa zabránilo riziku ich kontaminácie. 

Na ambulantný predaj sa vzťahujú aj hygienické poţiadavky kapitoly IX prílohy č. II 

nariadenia (ES) č. 852/2004 uplatniteľné na potraviny. Jedná sa najmä o dodrţanie 

nasledovných poţiadaviek: 

a) potraviny sa musia na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie chrániť pred 

akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, ţe potraviny budú nevhodné na ľudskú 

spotrebu, škodlivé pre zdravie, 

b) skladované suroviny a všetky zloţky sa musia uchovávať vo vhodných podmienkach tak, 

aby zabraňovali ich škodlivému kazeniu sa a chránili ich pred kontamináciou. 

Okrem vyššie uvedených poţiadaviek nariadenia (ES) č. 852/2004 je potrebné dodrţať 

aj ďalšie poţiadavky uvedeného nariadenia (kapitola II aţ XII). 

Podľa vyššie uvedených právnych predpisov, predmetná prevádzka musí byť vybavená 

hlavne vhodným zariadením na hygienické umývanie, usušenie rúk, sanitáciu vnútorného 

vybavenia s dostatočným zásobovaním teplou a studenou pitnou vodou, (v prípade prevádzky 

pripravujúcej pokrmy sa poţaduje dvojdrez, príp. dve samostatné umývadlá),  primeraným 

zariadením na hygienické skladovanie a likvidáciu odpadu (tekutého alebo pevného), 

čistiacimi prostriedkami, ochrannými prostriedkami pracovníkov v prevádzke.  

Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 

ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov podľa § 13 ods. 4 písm. 

a) zákona č. 355/2007 Z. z. rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky na 

území Slovenskej republiky  - t. j. rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov motorových 

vozidiel na ambulantný predaj potravín do prevádzky s pôsobnosťou v rámci celej SR. 

  

 
 


