
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mojzesovo č. 

2/2011, ktorým sa stanovuje Trhový poriadok a 

podmienky predaja výrobkov a poskytovania 
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VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2012 

Toto VZN bolo dňa 16.12.2015 upravené uznesením č. 95/2015 



 

 Obecné zastupiteľstvo v Mojzesove v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov a v 

zmysle zákona 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 sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Mojzesovo č. 

2/2011, ktorým sa stanovuje Trhový poriadok. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mojzesovo č. 2/2011, ktorým sa stanovuje Trhový 

poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v 

obci  

 

§1  

Predmet úpravy  

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,  

f) povinnosti predávajúcich na trhových miestach.  

 

§ 2  

Základné pojmy  

1. Trhovým miestom sa rozumie trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo 

určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj tovaru. Za trhové miesto sa považuje aj 

priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická alebo právnická 

osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj. Za trhové miesto sa nepovažuje 

verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovania služieb, 

ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.  

2. Trhoviskom sa rozumie nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený 

predaj výrobkov a poskytovania služieb.  

3. Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne 

určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne trhy a predaj vlastných použitých spotrebných 

výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.  

4. Ambulantným predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na 

prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom 

priestranstve pred prevádzkarňou, za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné 

zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie. 

 



§ 3  

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach  

Na základe povolenia obce môžu na trhových miestach predávať výrobky a poskytovať služby :  

a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,  

b) fyzické osoby, ktoré predávajú rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti a sú zapísané podľa osobitného predpisu do evidencie ako samostatne 

hospodáriaci roľníci,  

c) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti.  

 

§ 4  

Rozsah a podmienky predaja výrobkov na trhových miestach v obci  

1. Na trhových miestach v obci je možné predávať nasledovný tovar:  

a) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na predajnom mieste,  

b) ovocie a zelenina, dreviny, kry a ich priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny, kvety  

c) potravinárske výrobky,  

d) knihy a periodiká, žreby  

e) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky  

f) športové potreby  

g) včelie produkty odsúhlasené príslušnou veterinárnou správou,  

h) textilné výrobky, odevné výrobky, obuv  

i) kozmetiku, drogériu  

j) spotrebnú elektroniku, hračky, priemyselný tovar  

k) vianočné stromčeky, čečina, šišky a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad o spôsobe ich 

nadobudnutia,  

l) konzumné ryby v predvianočnom období,  

m) balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok stanovených orgánom 

potravinárskeho dozoru  

n) neoznačené slepačie konzumné vajcia z vlastnej výroby, za podmienky určených nariadením 

vlády 366/2011.  

o) sliepky, husí, morky  

2. Na príležitostných trhoch sa okrem tovaru uvedeného v ods. 1/ môžu predávať:  

a) vlastný použitý tovar,  

b) burčiak, víno, pivo, medovina,  

3. Ambulantne sa okrem tovaru uvedeného v ods. 1/ môžu predávať:  

a) pukance,  

b) cukrová vata,  

c) pečené gaštany,  

d) tekvicové jadierka,  

e) balené trvanlivé pečivo ( perníky, oblátky a pod.),  

f) cukrovinky,  

g) iné potraviny sa môžu predávať len v pojazdných predajniach, ktoré vyhovujú tomuto účelu a 

majú o tom rozhodnutie príslušného orgánu pre ochranu zdravia.  



4. Na trhových miestach sa môžu poskytovať 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. 

 

     5. Na trhových miestach je zakázané predávať:.  

a) tovar a výrobky, ktorých predaj je zakázaný v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 

SR, ďalej aj tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov, tovar, u ktorého sa nepreukáže 

legálny spôsob nadobudnutia a tovar, na predaj ktorého sa v zmysle príslušných právnych 

predpisov vyžadujú osobitné skladovacie, hygienické a iné podmienky.  

b) zbrane a strelivo , 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, 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 druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,  

j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, sliepok, moriek a husí, zákaz sa nevzťahuje 

na propagačné predajné podujatia zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,  

k) surové kravské, ovčie , kozie mlieko a mliečne výrobky z nich vyrobené, vajcia vodnej  

hydiny, mäso z domácich zvierat a diviny, ich vnútornosti, tepelne neošetrené vaječné  

výrobky,  

l) sušené huby, okrem sušených húb vyrábaných a balených oprávnenými výrobcami,  

m) domácky vyrobené potravinové produkty, napr. kompóty, sirupy,  

 

6. Obec môže dočasne zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov, pokiaľ je to v záujme 

obyvateľstva obce.  

 

§ 5  

Trhoviská  

Na území obce sú zriadené tieto trhoviská a trhové miesta:  

a) kultúrny dom č.100  

b) na parcele č. 342/1 a 342/2 pri predajni COOP Jednota  

c) na parcele č.340/1 pred budovou obecného úradu  

 

príležitostné trhy  

a) parcele 1263/1 v priestoroch futbalového ihriska  

b) na parcele č. 315/1 priestranstvo pred kultúrnym domom.  

 

 



§ 6  

Trhové dni  

Trhové dni v obci sú v pondelok až piatok. Príležitostné trhy sa môžu konať aj v sobotu a nedeľu.  

§ 7  

Prevádzkový a predajný čas na trhoviskách  

Pre trhoviská v obci sa určuje prevádzkový čas nasledovne 06 00 hod – 17 00 hod.  

Pre príležitostné trhy 06 00 hod– 21 00 hod.  

Pre trhoviská v obci sa určuje predajný čas nasledovne 07 00 hod – 16 00 hod.  

Pre príležitostné trhy 07 00 hod– 20 00 hod.  

 

§ 8 

Príležitostné trhy  

1. Obec zriaďuje príležitostné trhy pri príležitosti konania sa týchto akcií jarmoky, výstavy.  

2. Povolenia k ďalším príležitostným trhom vydáva obec na základe žiadosti podľa individuálneho 

posúdenia.  

 

§ 9  

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach a podmienky predaja výrobkov a poskytovania 

služieb  

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný: a) označiť svoje predajné zariadenie svojím menom, 

priezviskom a adresou predávajúceho alebo názvom a sídlom,  

b) predávať len na prenajatej ploche vymedzenej a určenej správcom trhoviska,  

c) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,  

d) dodržiavať predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a bezpečnostné predpisy, predpisy na ochranu 

spotrebiteľa, predpisy o BOZP  

e) používať elektronickú a registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,  

f) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po ukončení predaja 

zanechať predajné miesto čisté a upratané,  

g) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje  

h) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu 

výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami 

alebo podmienkami  

i)  zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  

j) zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne nezávadného tovaru, vylúčiť s predaja tovar 

zdravotne závadný, neznámeho pôvodu, čiastočne narušený alebo zjavne znehodnotený  

k) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi  

kontrolu správnosti váženia,  

 

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi príležitostného 

trhu, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom:  

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb na 

trhovom mieste a preukaz totožnosti,  



b) 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 alebo poskytovaných služieb,  

d) doklad o nadobudnutí tovaru, ktorý sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov 

medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,  

 

§ 10  

Orgány dozoru 

1. Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhových miestach     

vykonávajú: a) Slovenská obchodná inšpekcia  

b) hlavný kontrolór obce,  

c) poverení zamestnanci obce,  

 

2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 33.--€ v zmysle § 12 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach 

predaja a výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a 

doplnkov.  

 

3. Evidenciu o uložených sankciách vedie obec cestou obecného úradu.  

 

4. Pokuty uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce.  

 

§ 11  

Správa trhovísk  

Obec zveruje správu trhovísk a príležitostného trhu zriadených podľa tohto VZN na základe zmluvného 

vzťahu správcovi, a to Jánovi Mokrášovi, Márii Musilovej. 

§ 12 

Spôsob určenia nájomného za predajnú plochu  

1. Správca trhoviska prenajíma určenú plochu trhoviska na deň alebo na dlhšie obdobie určené na 

základe dohody predávajúceho so správcom trhoviska, maximálne však na obdobie 3 dní  

2. V prípade dvoch a viacerých žiadateľov o tú istú predajnú plochu sa nájomca môže určiť dražbou, 

resp. ak s tým žiadatelia súhlasia žrebom.  

3. Nájomné za predajnú plochu je správca trhoviska povinný uverejniť na verejnej nástenke trhoviska.  

4. Výška nájomného na majetok zriaďovateľa je stanovená nasledovne: 

 a) prenájom plochy na predaj nepotravinárskych výrobkov ........ 7.-€ /deň  

b) prenájom plochy na predaj potravinárskych výrobkov ..............4.-€ /deň  

c) prenájom plochy na poskytovanie služieb vo výške ................. 5.- €/deň  

d) prenájom plochy na predaj textilu a odevov.............................. 8.- €/deň  

e) prenájom kultúrneho domu......................................................... 8.-€/hodina  

 

 

 



§ 13  

Oslobodenie od nájmu za predajnú plochu  

Od poplatku prenájmu plochy trhoviska sú oslobodený občania s trvalým pobytom v obci Mojzesovo . 

§ 14  

Požiadavky na kvalitu predávaného tovaru a jej kontrola 

1. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť, pokiaľ 

je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných predpisov, inak akosť predávajúcim uvádzanú.  

2. Elektrovýrobky, ktoré podliehajú schvaľovaniu musia mať atest príslušného skúšobného orgánu.  

3. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru na 

kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu potvrdenie o 

odobratí vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej hodnotu.  

 

§ 15  

Sankcie  

1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť v blokovom konaní 

pokutu do výšky 33,-€.  

2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže starosta 

obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6638,-€.  

 

Oprávnenia Obce Mojzesovo a iných dozorných, inšpekčných a podobných orgánov na ukladanie 

sankcií vyplývajúcich z osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným nariadením dotknuté . 

 

§ 16  

Záverečné ustanovenie  

Obecné zastupiteľstvo v Mojzesove sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 16.12.2011, uznesením č. 

104/2011 a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu t.j. 

1.1.2012  

Toto VZN bolo dňa 16.12.2015 upravené uznesením č. 95/2015:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o poplatkoch za prenájom plochy za účelom predaja v novom 

znení s nasledovnými úpravami:  

a) prenájom plochy na predaj nepotravinárskych výrobkov ........  7.-€ /deň  

b) prenájom plochy na predaj potravinárskych výrobkov ..............4.-€ /deň  

c) prenájom plochy na poskytovanie služieb vo výške ....................5.- €/deň 

 d) prenájom plochy na predaj textilu a odevov.................................8.- €/deň 

 

                                                                                                               Ing. Jozef Č U N D E R L Í K  

                                                                                                                                       starosta obce 



  


