
 
 

Obecné zastupiteľstvo  obce Malatíny, podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov   a podľa § 5 ods. 1   zákona č. 178/1998 Z. z. 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   

vydáva toto: 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

 OBCE MALATÍNY 

č. 2/2014 

o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom  

mieste – verejnom priestranstve určenom na príležitostné trhy na území obce Malatíny 

 (Trhový poriadok) 

 

P R V Á  Č A S Ť  

  

Článok 1 

Účel nariadenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „trhový poriadok“) upravuje podmienky 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – verejnom priestranstve  

určenom na príležitostné trhy na území obce Malatíny, ktorých organizátorom je obec 

Malatíny     ( ďalej len správca trhového miesta). 

 

Článok 2 

Rozsah pôsobnosti 

 

     Tento Trhový poriadok sa vzťahuje na  katastrálne územie obce Malatíny  (ďalej len 

"územie obce"). 

 

D R U H Á   Č A S Ť 

 

PODMIENKY PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA 

TRHOVÝCH MIESTACH 

 

Článok 3 

Trhovisko 

 

(1) Priestranstvom na konanie príležitostných trhov – trhovisko je plocha   pred budovou 

obecného úradu Malatíny, parcela KN č. 1/3 katastrálneho územia Malatíny, označená 

nápisom „Trhové miesto“. 

(2) Na trhovisku sa môžu predávať: 

a) ovocie a zelenina, priesady zeleniny, semená, orechy, lesné plodiny, korenie, med, 



b) kvetiny, priesady a semená kvetín; kytice, kvetinové koše, vence a podobné výrobky na 

okrasné účely; umelé kvetiny; ovocné stromy a ozdobné kry; vianočné stromčeky, 

chvojky, šišky, čečina a výrobky z nich,  

c) drobné remeselné výrobky, 

d) spotrebné výrobky 

1. textilné výrobky, 

2. odevy a odevné doplnky, 

3. kožené výrobky, sedlárske výrobky a remenárske výrobky, vrátane kožušín a 

výrobkov z nich, 

4. pokrývky hlavy, 

5. obuv, 

6. domáce potreby 

7. elektrotechnické výrobky, 

8. výrobky spotrebnej elektroniky,  

9. drobný tovar, 

10. papierenské výrobky, 

11. drogériový tovar, 

12. športové potreby, 

13. hračky. 

(3) So súhlasom správcu trhoviska môže nájomca stánku s trvalým stanovišťom vystaviť 

tovar pred svoj prenajatý predajný stánok na vlastných prenosných predajných 

zariadeniach (stojanoch, pultoch   a pod.). 

(4) So súhlasom správcu trhoviska, na ktorom sú zriadené stánky s trvalým stanovišťom  

môže predávajúci predávať výrobky aj na vlastných prenosných predajných 

zariadeniach.  

(5) Predaj výrobkov z ložnej plochy motorových vozidiel alebo z ložnej plochy ich 

prívesov je na trhoviskách zakázaný s výnimkou predaja zemiakov, ovocia a zeleniny 

fyzickým osobám na zimné predzásobenie. 

(6) Trhové dni na trhoviskách sú: 

     pondelok až piatok. 

(7) Predajný a prevádzkový čas  na trhoviskách je:  

     pondelok až piatok           8.00 hod. až 15.00 hod.  

 

Článok 4 

Cena nájomného za prenajatú plochu 

 

    Výška nájomného je stanovená   takto: 

- stánky so spotrebným tovarom .....5...... € za stánok do .....25...... m2 

- stánky s potravinárskym tovarom ...5..... € za stánok do ....25..... m2 

- stánky poskytujúce občerstvenie .....5.... € za stánok do ... 25......   m2 

- nájomné ktoré bolo za prenajatú plochu zaplatené, správca trhoviska nevracia. 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti správcu trhového miesta 

 

      Správca trhového miesta je povinný zabezpečiť: 

- sociálne zariadenia pre predávajúcich a kupujúcich, 

- udržiavanie čistoty a poriadku v priestoroch trhového miesta, 



- dozor nad dodržiavaním podmienok predaja a ostatných súvisiacich platných 

predpisov, 

- kontrolu oprávnenosti predaja jednotlivými osobami, ako i povolenie na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb vydané obecným úradom,  

- kontrolu značenia stánkov menom a adresou osoby zodpovednej za predaj, 

- spoluprácu s orgánmi vykonávajúcimi na trhovom mieste kontrolnú činnosť, 

- dodržiavanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 

Článok 6 

Podmienky predaja 

 

(1)  Ponúkaný tovar musí byť bezchybný, zdravotne neškodný a musí zodpovedať 

kvalitatívnym podmienkam. 

(2) Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené zeminy a zvädnutých častí, 

ovocie musí byť kvalitatívne roztriedené a počas predaja uložené v debnách, košoch príp. 

vyložená na zákazníkom dostupnom mieste. Tovar musí byť označený v zmysle platnej 

legislatívy /druhom, triedou, prípadne odrodou, krajinou pôvodu/. 

(3) Predávajúci je povinný na požiadanie poskytnúť kontrolnému orgánu vzorku predávaného 

tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a kvality. Kontrolný orgán vydá 

predávajúcemu potvrdenie o odobratí vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej 

hodnotu. 

(4) Ak sa kontrolou zistí, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám stanoveným 

všeobecne záväznými predpismi, kontrolný orgán: 

a) zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej 

nezávadnosti a kvality ako i peňažnú sankciu podľa platných predpisov. 

b) upozorní na túto skutočnosť správcu trhového miesta a príslušný orgán u ktorého je 

predávajúci registrovaný. 

(5) Majiteľ stánku je povinný na dobu svojej neprítomnosti určiť zodpovedného zástupcu. 

(6) Stánky, v ktorých sa predáva originálne spotrebiteľsky balený potravinársky tovar musia 

byť vybavené vhodným predajným pultom, rohožami a regálmi tak, aby potraviny neboli 

skladované na zemi a musia mať rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva k prevádzke. 

(7) Stánky, v ktorých sa predáva nebalený potravinársky tovar musia mať zariadenie 

s tečúcou pitnou vodou na umývanie rúk a náradia, musia byť vybavené čistiacimi 

prostriedkami, mydlom, jednorazovými utierkami a nádobami na odpad. Stánky musia 

byť vybavené vhodným predajným pultom, rohožami a regálmi tak, aby potraviny neboli 

skladované na zemi a musia mať rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva k prevádzke. 

 

Článok 7 

Ambulantný predaj 

 

(1) Na území obce sa ambulantne môžu predávať: 

a) knihy, denná a periodická tlač, 

b) drobné umelecké predmety vrátane suvenírov a drobné remeselné výrobky, 

c) jedlá, nealkoholické nápoje, pivo, víno určené na priamu konzumáciu na trhovom 

mieste, kde je bezprostredná dostupnosť k hygienickým a sociálnym zariadeniam; 

grilované kurčatá a iné pokrmy a nápoje určené na priamu konzumáciu; na mieste je 

možné predávať aj zo špeciálne upraveného prívesu motorového vozidla s 

vyhovujúcimi technickými, prevádzkovými a hygienickými podmienkami stanovenými 



osobitnými predpismi a v blízkosti hygienických zariadení len na krátkodobých 

organizovaných podujatiach. Organizovanie hromadných podujatí spojených 

s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia musia byť písomne oznámené 

príslušnému orgánu verejného zdravotníctva podľa § 52 ods. 1 písm. n) zákona č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 

predpisov.  

(2) Správu trhového miesta s ambulantným predajom, ktoré bolo zriadené na verejnom 

priestranstve, vykonáva obec.    

 

Článok 8 

Propagačné predajné akcie 

 

Na trhových miestach sa môžu vykonávať propagačné predajné akcie spojené s 

predvádzaním a uvádzaním nových výrobkov na trh. Obdobne sa môžu vykonávať aj predajné 

výstavy, ktorých hlavným účelom je podpora predaja vystavovaných výrobkov  vrátane 

umeleckých predmetov. 

 

Článok 9 

Druhy poskytovaných služieb 

 

     Na území obce sa môžu poskytovať služby v rozsahu stanovenom podľa § 8 písm. a) až e) 

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. 

 

T R E T I A   Č A S Ť 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

Článok 10 

Poverenie 

 

Obecné zastupiteľstvo týmto poveruje  starostu obce vydávaním povolenia podľa § 3 ods. 

1 zákona  č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v znení neskorších predpisov. 

 

Š T V R T Á   Č A S Ť 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 11 

Spoločné ustanovenia 
 

(1) Na trhových miestach môže starosta obce povoliť fyzickej osobe, na základe dokladu 

o nadobudnutí predávaného výrobku, predaj výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej 

činnosti a na základe dokladu o oprávnenom nadobudnutí, predaj lesných plodín.   

(2) Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto nariadenia 

všeobecné predpisy o správnom konaní.  

(3) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhoviskách a príležitostných trhoch v súlade 

so schváleným trhovým poriadkom zabezpečuje správcom poverená, odborne spôsobilá 

osoba, ktorá musí byť pri výkone svojej funkcie viditeľne označená. 

 



Článok 12 

 Záverečné ustanovenia 
 

(1) Návrh tohto nariadenia bol predložený orgánom potravinového dozoru na 

pripomienkovanie dňa ................ 2014. 

(2) Návrh tohto nariadenia bol zverejnený dňa 26.05.2014. 

(3) Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Malatíny dňa 12.06.2014. 

(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 27.06.2014. 

(5) Zrušuje sa VZN obce  Malatíny  č. 2/2013 o podmienkach predaja výrobkov a  služieb na 

trhových miestach obce Malatíny. 

 

 

                                                                                                       Ing. Peter Pethö v.r. 

                                                                                                         starosta obce 

  

 


