
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PRAŠICE 
č. 3/ 2015 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach  na území obce Prašice 

 
 

 Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 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 (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov  sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení pre katastrálne 
územie Prašice: 
 

Čl. I 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
 
1 

Predmet a pôsobnosť 
 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len VZN/ upravuje podmienky predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Prašice, najmä druh 
predávaných výrobkov a poskytovaných služieb. 
Špecifikuje oprávnenia a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji a poskytovaní 
služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto 
nariadenia a možné sankcie. 
 
2) Správu trhového miesta vykonáva obec. 
 

2 
Základné pojmy 

 
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie: 
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo 
určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,  
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb,  
c) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
v prevádzkárňach  a na prenosných predajných zariadeniach,  
d) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne 
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj 
vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v 
primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,  
e) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných 
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom 
priestranstve pred prevadzkárňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné 
zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné 
povolenie podľa osobitného predpisu.  
f) 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  
 
 
 

Čl. II 
PREDAJ A POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH 
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Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 
 
Na trhových miestach môžu 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.  
 
 

 4 
Ambulantný predaj výrobkov v obci  a poskytovanie  služieb na trhových miestach 

 
1. V obci sa ambulantne môžu predávať: 
 
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel, 
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,  
c) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a 
hračky sa môžu predávať len v prevádzkarňach   trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom 
na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom. Elektrotechnické 
výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete sa môžu predávať iba v stánkoch 
s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené podmienky pre bezpečné vyskúšanie ich 
funkčnosti. Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkarňach trhovísk.  
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,  
e) balená zmrzlina,  
f) ovocie a zelenina,  
g) potraviny 

− vajcia –  s  potvrdením od veterinára, 
− cukrová vata, 
− tekvicové semienka, 
− potravinárske výrobky v pojazdných predajniach schválených príslušnými orgánmi 

verejného zdravotníctva, 
− včelí med – musí byť chránený pred kontamináciou,  v obaloch spĺňajúcich 

požiadavky na obaly pre potraviny, zodpovedajúci požiadavkám podľa osobitného 
predpisu, s uvedením povinných údajov vrátane označenia pôvodu medu a dátumu 
balenia,  

− ovocie a zelenina – musí byť zachovaná bezpečnosť, kvalita a výživová hodnota pri 
zachovaní maximálnych povolených ročných množstiev predaja a pri dodržaní 
stanovených podmienok na kvalitu predávaného ovocia a zeleniny,  

− huby – na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie 
húb vydaného regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle kraja,  



− cukrovinky a cukrárenské výrobky (trvanlivé pečivo) – musia byť dodržané osobitné 
teplotné podmienky a výrobky musia byť chránené pred priamym slnečným žiarením.   

 
h) kvetiny, stromčeky 
i) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií. 
 
2. Na trhových miestach možno poskytovať 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) kľúčové služby,  
 

 5 
Zákaz predaja 

 
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 a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje (zákaz sa nevzťahuje na 
predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch), 
f) jedy, omamné a psychotropné látky, 
g) lieky, 
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy 
živočíchov, 
j)  živé 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 združeniami 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 požiadavky podľa osobitných predpisov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
Povinnosti predávajúcich 

 
1.   Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné: 
 
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,  
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu, 
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa 
osobitných predpisov, 
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja 
zanechať  predajné miesto čisté a upratané, 
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 
kontrolu správnosti váženia, 
g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných 
predpisov.   

 
2. Osoba predávajúca výrobky a poskytujúca služby na trhovom mieste je povinná predložiť 
správcovi trhového miesta a orgánu dozoru : 
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhovom mieste a preukaz totožnosti, 
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné 
zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení poplatku na príležitostných trhoch, 
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu verejného zdravotníctva, ak to vyžaduje 
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 
d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 
e) doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých 
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve).  
 
3.Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach podľa čl. 12 písm. b) je povinná 
poskytnúť orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú 
podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo 
chovateľskej činnosti.  
 

7 
Predajný a prevádzkový čas 

 
A/ Trhové miesto 
 
1. Obec má zriadené trhové miesto na ul. 1. mája, na pozemku parc. č. 116 / oproti 
supermarketu COOP Jednota/, v rekreačnej oblasti Duchonka na parc. č. 3986/1 a parc. č. 
3553/1 a na účely predaja živej hydiny a iných živých domácich zvierat na ul. 1. mája, na 
pozemku parc. č. 47/1 /pri Kultúrnom dome/. 
 
2. Trhové dni a prevádzkový čas na trhovom mieste sa stanovuje v pracovných dňoch 
a soboty od 8:00 hod. do 17:00 hod. 
 
3. V prípade predávania výrobkov alebo poskytovania služieb na trhovisku mimo pracovné 
dni, t.j. v sobotu, predávajúci je povinný splniť si svoju oznamovaciu povinnosť obci 
najneskôr deň predchádzajúci víkendu a to do 11:30 hod. 



 
B/ Príležitostné trhy a jarmoky 
 
Príležitostné trhy a jarmoky sa môžu organizovať so súhlasom obce ako sprievodné akcie 
výstav, výročí a podobných akcií vo verejnom záujme. O verejnom záujme rozhoduje starosta 
obce. 
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Povinnosti správcu trhového miesta 

 
1) Správca trhového miesta je povinný:  
 
a) zverejniť trhový poriadok na viditeľnom mieste,  
b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov 
a poskytovaní služieb.  
  
2) Správca trhového miesta je ďalej povinný:  
 
a) trvale udržiavať predajné a skladovacie priestory trhového miesta ako aj všetky zariadenia 
slúžiace na predaj v čistote a poriadku, 
b) zabezpečiť vhodné uzatváracie nádoby na odpad a ich pravidelné vyprázdňovanie a 
dezinfekciu, 
c) zabezpečiť v priestoroch, resp. v blízkosti trhového miesta zariadenia na osobnú hygienu 
alebo záchody pre predávajúcich a kupujúcich a udržiavať ich v čistote, 
d) dohliadať, aby všetky trhové stoly a miesta boli označené menom predávajúceho vrátane 
jeho adresy, resp. sídla, a tiež cenovkami predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 
e) na trhovom mieste konať tak, aby sa predišlo ujme na zdraví a škodám na majetku 
občanov, resp. zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohlo dôjsť k ujme na zdraví 
a škodám na majetku, 
f) zabezpečiť podmienky pre ochranu zdravia, bezpečnosti a požiarnej ochrany, 
g) prideľovať trhové stoly a miesta v prípade, ak to dovoľujú kapacitné možnosti príslušného 
trhového miesta.  
 
 

9 
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny na trhových miestach 

 
Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné: 
a) dodržiavať predpísané hygienické a technické zásady stanovené osobitnými predpismi, 
b) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, 
c) po ukončení činnosti zanechať predajné miesto čisté a upratané, 
 

11 
Vykonávanie dozoru 

 
1) Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia a zákona č. 178/1998 Z. z. vykonávajú orgány 
dozoru v zmysle §  12 zák. č. 178/1998 Z.z. 
2) Orgán dozoru v prípade sankcií postupuje v zmysle §  12  a 13 zák. č. 178/1998 Z.z. 
 
 



Čl. III 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
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Zrušovacie ustanovenia 
 

1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Prašice č.6/2014  o trhovom priadku 
a podmienkach predaja požívatín na území obce Prašice zo dňa 25.8.2014. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach na 
svojom zasadnutí dňa 28.10.2015 Uznesením č. 99/2015. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa   12.10.2015. 
 
 
 
Vyvesené dňa:   28.10.2015 
 
Zvesené dňa   :   12.11.2015 
 
 
 
 
 
         Erika Nemešová 
            starostka obce 
 
 
 
 


