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 Obecné zastupiteľstvo obce Visolaje, na základe samosprávnej činnosti podľa § 4  
ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 
v nadväznosti na zákon NR SR č. 178/1998 Z. z. v zmysle neskorších zmien a doplnkov 
prijalo toto 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 2/2011 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  
v obci Visolaje. 

 
 

Článok 1 
Predmet nariadenia 

 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje najmä: 

a) zriadenie trhových miest na území obce, 
b) podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, 
c) druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach, 
d) trhoviská a prevádzkový čas na trhoviskách, 
e) príležitostné trhy a ambulantný predaj, 
f) povinnosti predávajúcich na trhových miestach. 

 
Článok 2 

Základné pojmy 
 

 Trhovým miestom sa rozumie trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj: 
a) trhovisko – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb, 
b) tržnica – kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb v prevadzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach, 
c) príležitostný trh – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne 

určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných 
použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov 
v primeranom množstve občanmi medzi sebou, 

d) ambulantný predaj – 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.  

 
Článok 3 

Zriadenie trhových miest 
 

1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
na trhovom mieste vydáva obec Visolaje. 

2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta sa prihliada na ochranu verejného poriadku, 
verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania 
služieb. 
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Článok 4 
Správa trhového miesta 

 
1. Správcom trhového miesta je obec Visolaje, ktorá zabezpečuje jeho správu. 
2. Pre trhové miesto obec Visolaje vypracovala trhový poriadok, ktorý je prílohou tohto 

všeobecne záväzného nariadenia. 
3. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho: 
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, 
b) doklad o nadobudnutí tovaru, 
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov, 
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania 

služieb a po ich skončení, 
e) dodržiavanie trhového poriadku, 
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných 

spotrebných výrobkov občanmi medzi sebou na príležitostných trhoch; primeranosť 
množstva týchto predávaných výrobkov s prihliadnutím na charakter a stav 
predávaných výrobkov. 

4. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide 
o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve. 

 
Článok 5 

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) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy, 
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na 

propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami 
chovateľov. 

 
Článok 6 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovania služieb 
 

1. Na trhovom mieste sa môžu predávať: 
a) potravinárske výrobky – v spotrebiteľskom balení, 
b) poľnohospodárske výrobky 
c) včelí med, lesné plody, liečivé rastliny a produkty z nich, 
d) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové, ozdobné predmety, 
e) spotrebné výrobky – textil, odev, obuv, domáce potreby, elektrotechnické 

a elektronické výrobky, drobný tovar, drogériový tovar, športové potreby, hračky, 
galantéria, nábytok, knihy, a pod. 
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2. Na trhovom mieste sa môžu 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 
f) čistenie peria 
g) iné služby určené správcom trhoviska. 

 
Článok 7 

Ambulantný predaj v obci 
 

1. V obci Visolaje 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, 
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií. 
2. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného 

predpisu. 
 

Článok 8 
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby 

 
 Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce 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) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou. 
 

Článok 9 
Orgány dozoru a sankcie 

 
       1.  Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na  
 trhových miestach vykonávajú: 
       a)  Slovenská obchodná inšpekcia, 
  c) obec Visolaje. 
  2. Obec ako orgán dozoru môže uložiť pokutu od 1 659,70 € do 16 596,96 € : 
  a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia, 
  b) fyzickej osobe 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 ktoré nie sú určené obcou za predaj, alebo predáva 
  výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevadzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým 
  stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej  
  prevádzkovateľom, mimo takto určených miest. 
  3. Pokuty uložené obcou sú príjmom obce. 
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  4. Obec ako orgán dozoru môže zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
  trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila 
  trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo  poskytuje služby na  
  trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach. 
 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

 
  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo vo Visolajoch 
  uznesením č. 7/2011 zo dňa 9.12.2011 . 
 
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 nadobúda účinnosť dňom 9.12.2011 . 
   
  3.  Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje VZN č. 2/1998. 
 
  4. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia právna úprava, odkazuje sa na zákon  
  č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
  miestach. 
 

 
 
     
Vyvesené: 24.11.2011  12.12.2011 
 
Zvesené: 9.12.2011  27.12.2011 
           
 
         Ľubica Pazderová 
             starosta obce 
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Príloha č. 1 k VZN č. 2/2011 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  

v obci Visolaje. 
 

TRHOVÝ  PORIADOK 
 
1. Určenie priestranstva 
Na území obce Visolaje sú zriadené tieto trhové miesta: 
      a) trhovisko a ambulantný predaj : priestranstvo pred predajňou COOP Jednota, 
      b) príležitostný trh : priestory v kultúrnom dome a požiarnej zbrojnici, verejne prístupné 
 miesta v obci Visolaje v prípade jarmokov, hodov, osláv v obci a podobných podujatí. 
 
2. Trhové dni a prevádzkový čas na trhových miestach 

a) Trhové dni v obci Visolaje sú :  Pondelok – Piatok 
 V čase konania jarmokov, hodov, podujatí:  Sobota - Nedeľa 
b) Prevádzkový čas v obci Visolaje je od 8:00 hod. do 18:00 hod. 
c) Správca trhoviska má právo v prípade nepredvídaných okolností primerane upraviť 

prevádzkový čas. 
 
3. Druhy predávaného tovaru a poskytovaných služieb 

a)   potravinárske výrobky – v spotrebiteľskom balení, 
b)   poľnohospodárske výrobky 
c) včelí med, lesné plody, liečivé rastliny a produkty z nich, 
d) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové, ozdobné predmety, 
e) spotrebné výrobky – textil, odev, obuv, domáce potreby, elektrotechnické 
 a elektronické výrobky, drobný tovar, drogériový tovar, športové potreby, hračky, 
 galantéria, nábytok, knihy, a pod. 
f) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 
g) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 
h) oprava dáždnikov, 
i) oprava a čistenie obuvi, 
j) kľúčové služby 
k) čistenie peria 
l) iné služby určené správcom trhoviska 

 
4. Povinnosti predávajúcich 
      a)  označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 
 b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, 
 c) používať elektronickú 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) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov s výnimkou  
  fyzických osôb predávajúcich rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej 
  alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a občanov predávajúcich vlastné 
  použité výrobky. 
 
 
 
 



 7 

Predávajúci je povinný správcovi trhového miesta a orgánom dozoru predložiť: 
 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 vstupného na 
  príležitostných trhoch, 
 c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 
  charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 
 d) pri predaji húb doklad o ich znalosti, 
 e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu, 
 f) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných  
  použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve, 
 g) autorizovanú inšpekčnú knihu. 
 
5. Podmienky predaja 
 a) Predávajúci je povinný pred predajom nahlásiť sa u správcu trhového miesta a zaplatiť 
  poplatok v zmysle VZN č. o miestnych dania ch a poplatkoch. 
 b) Každý predávajúci je osobne zodpovedný za čistotu, poriadok a bezpečnosť chodu 
  svojej prevádzky ale aj za ním zavinené škody na verejnom priestranstve. Súčasne je 
  povinný zabezpečiť svoj tovar pred odcudzením. 
      c) Potravinárske výrobky musia byť zdravotne nezávadné a ich uskladnenie musí byť 
 v súlade s hygienickými predpismi. Za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu predávaných 
 výrobkov zodpovedá predávajúci. 
      d) Predávajúci je povinný dodržiavať zásady zákona o ochrane spotrebiteľov. 
      e) Predávajúci potravín je povinný predložiť súhlas Regionálneho úradu verejného 
 zdravotníctva. 
      f) Predávajúci je povinný dodržiavať zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 
 výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, zákon č. 455/1991 Zb. 
 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. 
 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z. z. 
 o verenom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Potravinový 
 kódex SR č. 328/2004 Z. z. a ostatné právne predpisy. 
 
6. Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny 
Predávajúci je povinný počas prevádzky a po nej udržiavať prenajatý priestor v poriadku 
a v čistote a je povinný dodržiavať základné zásady hygieny primerané druhu prevádzky. 
 
7. Trhové poplatky 
Vyhlásenie v miestnom rozhlase         2,00 € 
Predajné miesto – priestranstvo pred COOP Jednota      5,00 € 
Prenájom kultúrneho domu na predajné účely a prezentácie  30,00 € + energie 
Prenájom požiarnej zbrojnice na predajné účely a prezentácie  20,00 € + energie 
 
8. Správcom trhových miest je Obec Visolaje.  
  
 
 
         Ľubica Pazderová 
             starosta obce 


