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Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Hertník č. 1/2009 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v obci 
 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Hertníku v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, § 3 zák. NR SR 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 v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 310/1999 Zb., ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane 

spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 

 

vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 /ďalej len VZN/ obce Hertník 

 

 

 

Článok 1 

Predmet VZN 
 

 

     Toto VZN obce upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických 

a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach 

a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN. 

 

 

Článok 2 

Základné pojmy 
 

 

1. Na účely tohto VZN sa trhovým miestom rozumie: trhovisko, tržnica, príležitostný trh 

a ambulantný predaj 

a/ trhovisko – je nekryté, alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený 

predaj výrobkov a poskytovania služieb 

b/ príležitostný trh – je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne 

určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy, výpredajové akcie /burzy/ 

občanmi medzi sebou 

c/ ambulantný predaj – je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj v pojazdnej 

predajni 

2. Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, 

ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho 

prenájme na ambulantný predaj.  

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

všeobecným technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam /zákon č. 634/1992 Zb. 

o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách, potravinový kódex/. 

4. Správcom trhoviska je obec.  

 



Článok 3 

Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
 

 

 

1. Povolenie na zriadenie trhového miesta s výnimkou prenosných predajných zariadení 

a pojazdných predajní a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva 

obec Hertník, v zastúpení starostu obce.  

2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku, 

verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb. 

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

    a/ spoločenská sála a vestibul KD 

    b/ priestor pred KD určený na príležitostný predaj 

    c/ parkovisko pri budove Pošty 

    d/ priestor pri viacúčelovom ihrisku nad obcou 

    e/ priestor parkoviska pri futbalovom ihrisku v Pánskej záhrade 

    f/  priestor v areáli Rybníka 

4. Obec súhlasí s predajom týchto výrobkov na trhových miestach: Textilné výrobky, odevné 

výrobky, kozmetika, drogériový tovar, obuv, domáce potreby, papierenský tovar, hračky, 

výrobky spotrebnej elektroniky, pietnych predmetov.  

5. Na trhových miestach možno poskytnúť tieto služby: 

    a/ pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie 

    b/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov 

    c/ oprava dáždnikov 

    d/ oprava a čistenie obuvi 

    e/ kľúčová služba 

 

 

 

Článok 4 

Zákaz predaja niektorých výrobkov 
 

 

Na trhových miestach sa zakazuje predávať: 

a/ zbrane a strelivo 

b/ výbušniny a pyrotechnické výrobky 

c/ tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť 

d/ tabak a tabakové výrobky 

e/ lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje 

f/ jedy, omamné a psychotropné látky 

g/ lieky 

h/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo 

i/ nebezpečné a štátom chránené zvieratá a živočíchy 

j/ huby akéhokoľvek druhu 

h/ nekvalitný tovar /vymedzený v zmysle § 3 písm. b/ zákona č. 634/1992 Zb. a tovar, pri 

ktorom predávajúci nemôže preukázať spôsob nadobudnutia, alebo jeho pôvod a tovar, 

ktorého predaj je v rozpore s platnými zákonmi o spotrebnej dani.  

 

 

 



 

Článok 5 

Ambulantný predaj v obci 
 

 

1. V obci sa ambulantne môžu predávať: 

a/  knihy, denná a periodická tlač 

b/  drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky 

c/  jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste  

d/  balená a nebalená zmrzlina 

e/  ovocie a zelenina 

f/  kvetiny, okrasné kry a stromčeky ovocných drevín 

 

2. V pojazdných predajniach sa môžu predávať potraviny a mäso za podmienok osobitného 

predpisu /zákon č. 455/1991 Zb./. 

 

3. Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje.  

 

 

Článok 6 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 
 

 

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

 

a/ označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov 

b/ dodržiavať trhový poriadok 

c/ používať registračnú pokladnicu 

d/ udržiavať miesto predaja alebo poskytovania služieb v čistote, po skončení ponechať 

predajné miesto čisté 

 

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska: 

 

a/ doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a preukaz totožnosti, 

doklad o nadobudnutí tovaru 

b/ zdravotný preukaz 

c/ pri predaji živých zvierat „zdravotný certifikát“ zvierat vydaný Regionálnou veterinárnou 

a potravinovou správou okresu, odkiaľ pochádza a to s okrúhlou pečiatkou 

 

 

 

Článok 7 

Trhový poriadok  
 

 

1. Trhový, alebo ambulantný predaj, ako i poskytovanie služieb sa môže vykonávať len na 

miestach určených týmto VZN /článok 3/. 

2. Predávajúci môžu svoju činnosť zahájiť až po zaplatení správneho poplatku správcovi 

trhového miesta. 

3. Predávajúci je povinný dodržiavať povinnosti podľa článku 6 tohto VZN. 



 

Článok 8 

Určenie nájomného za trhové miesto 
 

1. Prenájom spoločenskej sály, alebo vestibulu KD 66,00 EUR / akcia + spotreba 

energie, v zimnom období 66,00 EUR / akcia + spotreba energie.  

2. Prenájom spoločenskej miestnosti v Turistickej ubytovni  14,00 EUR / akcia. 

3. Prenájom zasadačky na obecnom úrade  14,00 EUR / akcia. 

4. Prenájom ostatných trhových miest – verejné priestranstvo 2,00 EUR / hod. 

5. Vyhlásenie reklamnej relácie v miestnom rozhlase 2,00 EUR.  

 

 

Článok 9 

Orgány dozoru a sankcie 

 

1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: 

   a/   Slovenská obchodná inšpekcia 

   b/   Obvodné úrady 

   c/   Regionálna veterinárna a potravinová správa 

   d/   Obec 

2. 

 a/   V prípade porušovania jednotlivých ustanovení tohto nariadenia je oprávnený správca 

trhoviska ukladať blokovú pokutu: 

                   - fyzickým osobám do výšky 16,59 EUR 

               - právnickým osobám do výšky 33,19 EUR 

b/   Štátne orgány dozoru môžu uložiť pokutu od 1659,50 EUR do 16.596,50 EUR fyzickej 

alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez 

povolenia, alebo predáva výrobky, ktorých predaj je zakázaný. 

 

 

 

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 
 

a/ Výnimku z ustanovení tohto nariadenia môže podľa potreby udeliť starosta obce.  

b/ VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach bolo 

schválené uznesení Obecného zastupiteľstva v Hertníku dňa 30.6.2009. 

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa:                   01.06.2009 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom :                                   15.07.2009 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Václav Kunec 

                                                                                                            starosta obce 

 

  


