
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lomná 

č.1 /2014 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových 

miestach na území obce LOMNÁ 
 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo podľa § 3 ods. 5 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 v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 4 písm. 

g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovsa uznieslo 

na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhových miestach v obci Lomná . 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

(1)Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Lomná , úlohyobce  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 nariadenia. 

§ 2 

    Základné pojmy  

Na účely tohoto nariadenia sa v obci Lomná rozumie: 
Trhovým miestom-verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj  

Príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom 

na takýto predaj,najmä jarmoky,sezónne a výročné trhy  

Ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných 

predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve . 

§ 3 

  Povoľovacie konanie  

1.Trhové miesta na území obce zriaďuje obec Lomná.Na zriadenie trhového miesta na inom 

ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore  ku ktorému nemá zriaďovateľ 

vlastnícke právo,je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti  

 

2.Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového 

miesta,ktoré vydá obec . 

§4 

   Trhové miesta                      

1. V obci Lomná je zriadené trhové miesto: 

na verejnom priestranstve –pred budovou kultúrneho domu, parc.č.189/1 

 

2. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovom mieste  vydáva 

správcatrhového miesta –obec Lomná  

 

 



3.Predajný čas na trhovom mieste  

Pondelok –piatok od 08.00 hod. do 15.00 hod. 

 

§ 5 
Správa trhových miest a povinnosti správcu 

1. Správu trhových miest na území obce vykonáva obec Lomná . 

2. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, pretože za trhové miesto sa 

považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie jeprevádzkarňou, 

v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh – zasprávcu tohto trhového 

miesta sa považuje vlastník iného ako verejného priestranstvaalebo vlastník nebytového 

priestoru. 

 

3. Správca trhového miesta , v súlade s ust. § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 178/1998 Z.z.o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmenea 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskoršíchpredpisov - 

vypracováva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostný trh a po jeho schválení miestnym 

zastupiteľstvom zverejní ho na viditeľnom mieste  

 

4. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho: 

-oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie napredaj 

výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach  

- používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov, 

- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania  služieb a po 

ich skončení, 

- dodržiavanie trhového poriadku, 

§ 6 
Osoby oprávnené predávaťvýrobky a poskytovaťslužby na 

trhových miestach 

(1) Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať: 

a)fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie, 

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej produkcie a lesné 

plodiny, 

c) občania predávajúci použité vlastné výrobky v primeranom množstve medzi sebou. 

(2) Predávajúci na trhovom mieste musí mať povolenie na predaj vydané obcou a musí mať svoje 

predajné zariadenie označené menom, resp. názvom. 

Obec vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb natrhovom mieste na území obce , 

osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa § 10 a§11 zákona č. 178/1998 Z.z. v platnom znení a 

predloží : 

-kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov - 

-čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak ježiadateľom fyzická osoba 

predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnejpestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo 

lesné plodiny, 

-čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastnépoužité výrobky 

predávané v primeranom množstve, ak je žiadateľom fyzická osobapredávajúca vlastné použité 

výrobky v primeranom množstve medzi sebou, 

 



-doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služiebpodľa 

osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, naktorý sa taký doklad 

vyžaduje, 

-fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihyelektronickej 

registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané prideleniedaňového kódu elektronickej 

registračnej pokladnice 

- čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu – že nie je povinný na 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb používaťelektronickú registračnú pokladnicu, 

 

(3)Pri ambulantnom predaji z pojazdných predajní má predajca povinnosť vlastniť na predmetné 

vozidlo,rozhodnutie o jeho schválení na túto činnosť príslušným Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva vydaného na území SR a súčasne plniť povinnosti v ňom uložené. Taktiež musí 

dodržiavať sortiment uvedený v predmetnom rozhodnutí. 

(4) Pri predaji potravinárskych výrobkov má predávajúci povinnosť zaregistrovať sa v zmysle §  6 ods. 

1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov na mieste  príslušnej 

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe . 

(5)predávaťvýrobky na trhovisku môžu za rovnakých podmienok i občania inýchčlenských štátov 

Európskej únie. 

§ 7 

Podmienky predaja na trhových miestach a povinnosti predávajúcich 

 

Na trhovom mieste v obci možno poskytovať tieto služby 
-pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie  

-brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 

-oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, 

-kľúčové  služby, 

- čistenie peria. 

Na trhovom  miestev obci možno predávať 

-knihy a periodickú tlač 

-originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych alebo iných diel 

-drobné umelecké a drobné remeselné výrobky 

-obuv,textil,čistiace prostriedky,domáce potreby 

-jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste 

-balenú zmrzlinu 

-ovocie a zeleninu 

-cukrovinky a trvanlivé pečivo(perníky, oblátky a pod. 

-hračky a suveníry 

-dreviny,kvetiny,priesady,vence a kytice, ozdobné a úžitkové predmety k   veľkonočným a vianočným 

sviatkom, 

-mäso a mäsové výrobky (len zo schváleného automobilu Úradom verejného zdravotníctva a za 

podmienok určených vo schválení) 

-balené mliečne výrobky,mlynskévýrobky z obilia ,nealkoholické nápoje, cestoviny (len zo 

schválením Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a za podmienok určených vo schválení) 

Na trhovom  mieste v obci  je zakázané predávať 
-zbrane, strelivo, 

-výbušniny a pyrotechnické výrobky, 

- tlača iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 

- tabak a tabakové výrobky, 

- liehoviny, destiláty a spotrebiteľský balené alkoholické nápoje s výnimkou príležitostných   trhov  

- jedy, omamné a psychotropné látky, 

- lieky, 



- automobily,motocykle , ich súčiastky a príslušenstvo  

-chránené živočíchy,exempláre živočíchov,nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov 

-chránené rastliny,exempláre rastlín a invázne druhy rastlín 

 -živé zvieratá  s výnimkou sladkovodných  rýb, domácej vodnej a hrabavej hydiny, domácich 

králikov  

na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy 

 

(4) Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov, pokiaľ je to v 

záujme obyvateľov obce. 

(5). Predávajúci sú povinní dodržiavaťzásady zákona c. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudív znení 

neskorších predpisov a všetkých súvisiacich predpisov, udržiavaťmiesto predajavýrobkov a 

poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechá predajné miestočisté a upratané. 

(6.) Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

-Označiťsvoje predajné miesto podľa osobitných predpisov (podľa § 30 ods. 1 zákona   č. 455/1991  

Zb. v znení neskorších predpisov ). 

-Dodržiavaťtrhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu. 

-Používaťelektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov (zákonSNR č. 511/1992  

Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územnýchfinančných orgánov v znení neskorších  

predpisov, vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z.z.o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou  

registračnou pokladnicou v znenívyhlášky MF SR č.59/1995 Z.z. a vyhlášky MF SR č.353/1996  

Z.z.). 

-Udržiavaťmiesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončenípredaja zanechať 

predajné miesto čisté a upratané. 

-Tovar označiťviditeľne cenovkami, predávajúci nesmie o tovare uvádzaťnepravdivéúdaje(v zmysle  

§ 15 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a §12 zákona c. 634/1992 Zb. o  

ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov). 

-vykonávaťpri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcimspotrebiteľovi kontrolu  

správnosti váženia 

 

§ 8 
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny na trhovisku a pri príležitostnom predaji 

 

1. Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné: 

-Dodržiavaťpredpísané hygienické a technické zásady stanovené osobitnýmipredpismi /zákon NR SR  

 č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č.634/1992 Z.z. o ochrane  

spotrebiteľa v znení neskorších predpisov/ 

-Udržiavaťmiesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote. 

-Po ukončení činnosti zanechaťpredajné miesto čisté a upratané. 

-Odpad súvisiaci s predajom (z dôvodu, že predávajúci neplatí poplatok za likvidáciukomunálneho  

odpadu) zobraťso sebou. 

§9 
Orgány dozoru a sankcie 

1. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovaní služieb na trhu vykonáva 

a) starosta obce, 

b) poverení poslanci obecného zastupiteľstva, 

c) príslušné orgány štátnej správy. 

2.V prípade porušovania jednotlivých ustanovení tohto trhového poriadku sú orgány vykonávajúce 

dozor oprávnené: 

-ukladať blokové pokuty v súlade s platnou právnou úpravou 



-iniciovať začatie priestupkového konania v súlade s platnou právnou úpravou . 

 

§10 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lomná                          dňa 27.11.2014 

2. Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Lomná                              dňa  11.12.2014 

3. Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené na rokovaní OZ obce    dňa  12.12.2014 

4. VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Lomná                                     dňa 15.12.2014 

5. VZN zvesené z úradnej tabule v obci Lomná                                         dňa  30.12.2014 

6. VZN nadobúda účinnosť                                                                      dňa 01.01.2015  

7. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lomná č. 3/2009 

 

           

V Lomnej 12.12.2014 

   Jozef Straka  

    starosta obce  

 

 

 

 

 

 


