
 Obec  Bystrička  na  základe  §  6  zákona  369/1990 Zb.  o Obecnom  zriadení, zákona 
 č.178/1998 Z.z.  v znení  neskorších  zmien  a zákona  č. 524/2005  vydáva  pre  územie  

Bystrička  toto 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  O PODMIENKACH  PRED AJA  
VÝROBKOV A  POSKYTOVANIA  SLUŽIEB  NA  TRHOVÝCH  MI ESTACH, 

  USKUTOČŇOVANIE  JEDNORAZOVÝCH  HROMADNÝCH  AKCIÍ  
V OBCI  BYSTRIČKA 

 
§ 1 

Úvodné  ustanovenie  
 

        Toto  nariadenie  upravuje  podmienky  a postup  pri  predaji  tovaru  a poskytovania  
služieb   občanom  Bystričky.  Určuje  postup  pri  zriadení  trhového  miesta , vymedzuje  
oprávnenie  a   povinnosti   fyzických  osôb  pri  predaji  výrobkov  a poskytovaní  služieb  
 na trhových  miestach, ako aj oprávnenie dozoru  pri  kontrole  dodržiavania  tohto  naria-
denia   a sankčné  opatrenia porušovania  VZN. 
        Nariadenie  sa  nevzťahuje  na  predaj  v stálej  sieti  predajní. 
 

§  2 
Základné  pojmy 

 
        Trhové  miesta  -  pre  príležitostný  a ambulantný  predaj  ako  aj  reklamno-propagačný  
predaj  je  vymedzené v obci : 

- verejné  priestranstvo  (parkovisko)  pri predajni  Jednota  -  WC a prívod tečúcej 
pitnej   vody  je  predávajúcim  a kupujúcim  k dispozícií  v areáli  obecného úradu  

 ( vzdialenosť  do 100  m)  
- sála  obecného  úradu  v Bystričke – WC a pitná voda priamo v areáli 
- klub  na  Badovskom -  WC a pitná voda priamo v areáli 
- v prípade  potreby  iné  miesta  povahou  podujatia  primerané 

 
§ 3  

Povolenie 
 

               Na  zriadenie  trhového  miesta, predaj  výrobkov  a poskytovanie  služieb  vydáva  
obec   povolenie, pričom  prihliada  na  verejný  záujem, účelnosť  a kultúrnosť  predaja. 
    -   povoľuje  sa  predaj  všetkých  výrobkov  a poskytovanie služieb okrem  tých, ktoré  sú   
        v  §  6  tohto  VZN  zakázané     
    -   pred   predajom  je  trhovník  povinný  vyžiadať  si  súhlas  obce  za  účelom  riadneho     
        preskúmania  potrebných  dokladov.   Pre dni pracovného  voľna  si  musí  predajca  
        vyžiadať  súhlas  obce  v pracovných  dňoch  v rámci  úradných  hodín.              

             -   v prípade  písomnej  žiadosti  je  predaj  uskutočňovaný  v požadovanom  termíne, ak bol  
       obcou  v tom  čase  povolený  
 
 

§ 4 
Správa 

 
          Správu  trhoviska  a príležitostných  trhov  vykonáva  obec  alebo  konkrétna osoba, 
ktorú  obec  touto  správou poverila.   
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           § 5 

       Trhový  poriadok 
 

1)     Ako trhové  miesto  pre príležitistný  predaj  a poskytovanie služieb je označené: 
         -  verejné  priestranstvo  pri  nákupnom  stredisku 
         -  sála obecného  úradu 
         -  klub  na Badovskom 
 

a) Výška  poplatku,  za  ktorý je  možné  predaj, prípadne  služby  na  trhovom  mieste –  
      priestranstve  pri  nákupnom  stredisku  uskutočňovať je : 
      -  potraviny :                                                               1,65  € 
      -  textil :                                                                      3,40  € 
      -  vyhlásenie  v miestnom rozhlase :                          1,65  €   
 
b)   Výška  poplatku, za  ktorý  je  možné  predaj,  prípadne  služby  na trhovom  mieste -   
      v sále  obecného  úradu  uskutočňovať je: 
      -   potraviny – textil :                                                 8,50  €   
      -  vyhlásenie  v miestnom  rozhlase                          1,65  € 
 
c)   Výška  poplatku, za  ktorý  je  možné  predaj, prípadne služby  na trhovom  mieste -  
      v klube na Badovskom  uskutočňovať je : 

              -   potraviny   -  textil :                                               7,-     €   
              -   akciu- reklamno-propagačný  predaj:                  10,-     € 
              -   vyhlásenie v miestnom  rozhlase :                         1,65  €          
 
2)     Na  všetkých  trhových  miestach  sú  stanovené  trhové  dni  a  predajný  čas: 

   
  -  pondelok   -   piatok     od    8,00 hod.   do   18.00  hod. 

        -  sobota                           od    8.00 hod    do   16.00  hod 
 
3)     Predávajúci  na trhovom  mieste  je  povinný: 

  a/  označiť  svoje  predajné  zariadenie  podľa  osobitných  predpisov 
             (  zákon  č. 455/1991  Z.b.  -  Živnostenský  zákon  §  30  odst.1  až  5  v znení    
                neskorších  predpisov ) 
        b/  dodržiavať   trhový  poriadok 
        c/  používať elektronickú  registračnú  pokladnicu  (okrem  samostatne  hospodáriacich   
              roľníkov,  ktorí  predávajú  svoje  produkty ) 

d/   udržiavať  poriadok  a čistotu  počas  predaja a poskytovania  služieb  po  ukončení   
      predaja  riadne vyčistenie  trhového  miesta 

        e/   zreteľne označiť  predávané  výrobky a poskytované  služby cenou 
        f/   viesť  autorizovanú  inšpekčnú  knihu   
        g/  umožniť  spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia  pri  predaji  váženého  tovaru. 
 
 
4)  Predávajúci  na  trhovom  mieste  je  povinný  predložiť  správcovi  trhoviska : 
     A/   oprávnenie  na  podnikanie  v danej  oblasti  a preukaz  totožnosti 
     B/   povolenie  na  predaj  výrobkov  a poskytovanie  služieb  na trhových  miestach 
     C/  zdravotný  preukaz  a posudok  príslušného orgánu zdravia, ak to vyžaduje  charakter   
            tovaru  a poskytovaných  služieb   
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     D/  doklad  o nadobudnutí  tovaru, doklad sa  nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných  
           výrobkov medzi občanmi v primeranom  množstve 
     E/   pri predaji  húb  doklad  o ich  znalosti 
     F/   pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu   
           ( zákon  č. 543/2002 Z.z. – Zákon o ochrane prírody a krajiny  v znení  neskorších   
           predpisov )  
     G/  ak  charakter  predávaného  tovaru vyžaduje doklad o nezávadmosti ( všetok  detský   
           textil, osobné  prádlo a potravinársky tovar – je povinnosť  predávajúceho predložiť   
           tento  doklad , označenie certifikácie na dodacom liste  
     H/  autorizovanú inšpekčnú knihu 
 

§ 6  
Zákaz predaja 

 
              Na trhovom  mieste sa zakazuje  predaj  týchto výrobkov: 
              -     potraviny na osobitné výživové účely 
              -     vajcia  vodnej  hydiny  
              -     nebalenú  zmrzlinu z podnosov, pojazdných vozíkov, košov, áut, nechránených  
                     pultov a podobne   
              -     zbrane a  strelivo 
              -     výbušniny a pyrotechnické  výrobky  
              -     tlač  a tabakové  výrobky 
              -     liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky  balené  alkoholické  nápoje 
                     ( zákaz sa nevzťahuje na predaj na príležitostných akciách ) 
              -     jedy, omamné  a psychotrónne  látky 
              -     lieky 
              -    automobily, motocykle, ich súčiastky  a príslušenstvo 
              -    chránené  druhy  živočíchov a nebezpečné  živočíchy 
              -    živé  zvieratá   ( s výnimkou trhových konzumných rýb. Tento  zákaz  sa  
                    nevzťahuje na propagačné podujatia organizované chovateľmi )  
              -    zakázaný je ambulantný  predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce 
 

§ 7 
Obmedzenie predaja 

 
          Na trhových  miestach   môžu predávať  výrobky : 
           -   len  originálne  balené  potraviny, mäso a mäsové  výrobky   
           -   len balenú zmrzlinu,nebalenú zmrzlinu len v trvalých stánkoch v súlade s platnou  
               legislatívou    

 -  surové  kravské  mlieko -  výlučne  z predajných automatov, ktoré prevádzkujú  
     prvovýrobcovia 
 -  vajcia – len prvovýrobcovia  
 -  včelí  med  len  prvovýrobca, ktorý je držiteľom včelstiev a je na priamy predaj   
    medu    zaregistrovaný   
   

              V záujme ochrany občanov – spotrebiteľov pred predajom nevhodných a brakových 
tovarov ( obuv, domáce potreby, textil, spotrebná elektronika )  obec ako správca trhu nemusí 
povolenie  na  predaj  vydať. 
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§ 8  
Druhy poskytovaných služieb a druhy predávaných výrobkov  

 
Druhy poskytovaných služieb: 
 

- rýchle občerstvenie a stravovanie – stravovacie služby – predaj pokrmov 
a nápojov na priamu spotrebu – predávajúci ( fyzická alebo právnická osoba 
oprávnená na podnikanie )  musí predložiť : 

a)   rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým je povolený 
       ambulantný  predaj potravín , pokrmov, nápojov zo stánkov,   z motorových   
       vozidiel, z automatov  ( § 13 zák. č. 355/2007 Z.z. ) 
b)  potvrdenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Martin o vykonaní  
     oznámenia  činností  súvisiach  s  uvádzaním  potravín   do  obehu  ( § 6 zák.   
     č.152/19995  Z.z.)   
c)    potvrdenie RVPS Martin o registrácií prevádzkarne pre produkty živočíšneho  
       pôvodu ( podľa  § 40 zákona 2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti ),  pokiaľ  sa   
       jedná  o priamy predaj   malého  množstva  prvotných produktov  živočíšneho      
       pôvodu z vlastnej produkcie 

-    brúsenie nožov, nožníc a nástrojov 
-    opravy dáždnikov 
-    oprava obuvi 
-    kľúčové služby 
-    iné služby, ktoré uzná obec za vhodné pre občanov 

 
Druhy  predávaných   výrobkov: 
 
-    potravinárske výrobky ( potraviny, mäso, mäsové  výrobky) –  v  spotrebiteľskom  bale- 
     ní, ktoré musia vyhovovať technickým, prevádzkovým a hygienickým  podmienkam podľa   
     osobitných predpisov (zákon o potravinách, zákon o zdraví ľudí, zákon o certifikácií  
     výrobkov a pod. ) 
-  ovocie  a zelenina  - musia  vyhovovať  hygienickým požiadavkám v zmysle platných  
   právnych predpisov . Predávaná zelenina, ovocie a lesné plody musia byť očistené od hliny  
   a zvädnutých  častí, nesmú byť zhnité a plesnivé. Za zdravotnú bezchybnosť a kvalitu  
   zodpovedá predávajúci. Počas predaja musí predávajúci chrániť tovar pred znečistením,  
  v zimnom období pred primrznutím    
 - balená zmrzlina 
 -  predaj  húb  -  predávajúci musí predložiť osvedčenie o ich znalosti 
 -  predaj  lesných  plodín  -  doklad  o ich nadobudnutí podľa  osobitného predpisu    
 -  poľnohospodárske výrobky – kvety, priesady, sadenice, ozdobné kríky, semená,   
 -  spotrebné  výrobky  -  textil, obuv, odev, domáce potreby, elektrotechnické a elektronické 
    výrobky, drobný tovar, papier, drogériový tovar, športové potreby, hračky, galantéria,  
    nábytok  
 -  ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje 
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§ 9 
 

Podmienky  na  predaj  živých  zvierat 
 

 Predaj trhových konzumných  rýb - je povolený len v predvianočnom období  právnickým  
       a fyzickým osobám, ktorí sa preukážu súhlasom RVPS  Martin  na  predaj   živých  rýb   
       platným na dané obdobie (podľa zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti,  §  8   
       odst.  3  písm. a)  
 Predaj  živých  zvierat   : 
       -  na  propagačných  podujatiach   organizovaných  chovateľmi  sa  môžu   predávať    
          len  vo zvlášť vyhradenom  priestore v rámci propagačného  podujatia, zvodov  
          zvierat   organizovanými zväzmi a združeniami chovateľov a za podmienok, ktoré  
          stanoví    RVPS  Martin na základe žiadosti organizátora  
       -  živú hydinu môžu  predávať  len  fyzické a právnické osoby, ktoré sa preukážu súhlas- 
          ným  stanoviskom na predaj hydiny od príslušnej RVPS  podľa  pôvodu hydiny 
 Predaj vajec -  vajcia môžu predávať len prvovýrobcovia, ktorých chovy sú na dodávanie  
         malých množstiev vajec zaregistrované   -  musia  mať  podľa  zákona  39/2007  Z.z.  
         o veterinárnej starostlivosti   § 40  potvrdenie RVPS Martin o registrácii prevádzkárne  
         na produkty živočíšneho pôvodu, pokiaľ sa   jedná  o priamy  predaj malého množstva  
         prvotných produktov živočíšneho pôvodu z vlastnej produkcie 

 
 
 

§ 10 
Oprávnenosť na predaj 

 
        Na  trhových miestach na základe povolenia obce môžu predávať výrobky a poskytovať 
služby: 
         -   fyzické a právnické osoby oprávnené na toto podnikanie  
         -   fyzické  osoby predávajúce rastlinné a živočíšne produkty z vlastnej  pestovateľskej  
             a chovateľskej  činnosti alebo lesné plodiny ( pri predaji húb doklad o ich znalosti )                
        -  občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou 
           ( nevyžaduje sa doklad o ich nadobudnutí )  
 
Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 
chovateľskej činnosti a lesné plodiny musia mať potvrdenie obce o predaji prebytkov! 
 
V prípade, že predávajúci nepredloží  vyššie uvedené doklady, nie je možné povoliť 
predaj potravín v obci ! 
 
 

§ 11 
Povinnosti predávajúceho 

 
  Dodržiavať  všetky body uvedené v § 5 tohto VZN. 
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§ 12 
Uskutočňovanie jednorazových hromadných podujatí 

 
Organizátor je povinný  pri uskutočňovaní jednorazových hromadných podujatí (slávnosti, 
športové a kultúrne podujatia, jarmoky ), kde  bude zabezpečený  predaj  pokrmov a nápojov  
na priamu spotrebu  : 
-   danú  akciu  v dostatočnom časovom predstihu oznámiť na príslušný orgán verejného   

                zdravotníctva 
           -   organizátor podujatia musí oznámiť predaj potravinárskych výrobkov podľa druhu  
               predávanej potraviny na príslušný kontrolný orgán 

-   zo strany organizátora  musí byť zabezpečená  možnosť napojenia sa stánkov na prívod  
    elektrickej energie a pitnej vody. V prípade, že táto možnosť nie, musí byť voda zabez-  
    pečená  z kontrolovaného vodného zdroja v nádobách s výpustom na to určených     
-  varenie  pokrmov ( napr. guláš)  bude realizované  v Prevádzke  - kuchyňa  s jedálňou  
    pri    obecnom úrade v  Bystričke  
 
 
 

§13 
Dozor a   sankcie 

 
Dozor nad dodržiavaním  tohto zákona vykonávajú: 
-   Slovenská  obchodná  inšpekcia 
-   obec 
 
Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do výšky 16 596,96 €.. 
a)  fyzickej  alebo právnickej  osobe, ktorá zriadila  trhové  miesto bez povolenia  alebo   
      porušila  zákaz  ambulantného predaja  pri cestách alebo  správcovi  trhoviska  za   
      porušenie  povinností  

      b)  fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom   
       mieste bez  povolenia  alebo ktorá predáva na trhovom mieste  výrobky, ktorých  predaj   
       je  zakázaný alebo výrobky, ktoré je možné predávať  len v stánkoch  s trvalým  
       stanovišťom  na trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred prevádzkárňou   
       a v pojazdných predajniach          
 
            Orgán dozoru môže zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových 
miestach fyzickej alebo právnickej  osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto, alebo 
bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje výrobky na trhovom mieste. 
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§ 14 
Platnosť a účinnosť 

 
        Týmto  VZN  sa ruší  doteraz platné  VZN o podmienkach predaja a poskytovania 
služieb na trhových miestach v obci Bystrička zo  dňa  22.4.2000. 
 
       Toto  VZN  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania  služieb  na trhových  
miestach v obci  Bystrička bolo prijaté dňa 07.12.2010   UZNESENÍM  č. 46/2010/II/a       
a nadobudne  účinnosť  15 – tym  dňom  od  vyvesenia na úradnej tabuli  t. j.  22.12.2010. 
 
 
 
                                                                                                             K a m i l    B  E  L  Á  Ň 
                                                                                                                     starosta  obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


