
 

 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove konaného dňa  

16. decembra 2011 

 

1. Otvorenie 

 Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík.  Privítal prítomných 
občanov a poslancov a po nahliadnutí do prezenčnej listiny skonštatoval, že zasadnutie OZ je 
uznášaniaschopné. Po oboznámení sa s programom rokovania vyzval prítomných na 
doplnenie alebo zmenu programu. 

 Keďže žiadne návrhy na zmenu alebo doplnenie programu neboli vznesené, dal 
hlasovať za schválenie programu: 

Hlasovanie: Za – 6 
  Proti – 0 
  Zdržal sa – 0 
 
Program rokovania bol schválený jednomyseľne. 

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

 
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil :  Karola Vrtáka   
                                                                            Štefana Hancka 
Do návrhovej komisie navrhol:                          predseda: Romana Lauro   
                                                                            členovia: Juraj Hoppan 
 
 Hlasovanie: Za – 6 
  Proti – 0 
  Zdržal sa – 0 
 
Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená v navrhovanom zložení. 
Za zapisovateľku predsedajúci určil Katarínu Vanekovú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  Kontrola  prijatých uznesení 
 
 Starosta obce informoval prítomných s uzneseniami prijatými na 4. zasadnutí OZ  
a konštatoval, že sú splnené, alebo sú v štádiu plnenia. 
Ing, Michal Jaššo, PhD. sa informoval na plnenie uznesenia č. 98/2011. Starosta informoval 
že bola predložená jediná ponuka od poslanca Jána Ostrožlíka na 50€. Poslanec Jaššo pri tejto 
príležitosti upozornil, že v prípade pokiaľ by obec chcela predať auto poslancovi musí 
rešpektovať zákon 369/1990 Z.z. v zmysle ktorého obec nemôže previesť vlastníctvo svojho 
majetku bez obchodnej verejnej súťaže na fyzickú osobu, ktorá je v obci poslancom. 
Starosta prisľúbil preverenie skutkového stavu. 
 
4.  VZN – Určenie miesta a času zápisu dieťaťa do školy  
 
 Poslanci OZ boli v predstihu oboznámení so všeobecne záväzným nariadením č. 3 na 
pracovnej porade a prostredníctvom e-mailu. Starosta obce VZN – Určenie miesta a času 
zápisu dieťaťa do školy prečítal a dal hlasovať  
 
Hlasovanie:  schvaľuje        za – 6 
         proti – 0 
         zdržal sa - 0 

OZ schvaľuje VZN č. 3 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do školy a tvorí súčasť tejto 
zápisnice a prikladá sa pod písmenom „A“.   
 
5. VZN – Trhový poriadok a podmienky predaja v obci  
 
 Poslanci OZ boli v predstihu oboznámení so všeobecne záväzným nariadením na 
pracovnej porade a  prostredníctvom e-mailu. Na základe prejednania VZN – Trhový 
poriadok a podmienky predaja v obci s okresnou prokurátorkou starosta informoval, že bola 
vykonaná zmena v § 7  Prevádzkový a predajný čas na trhoviskách, ktorú prečítal a dal 
hlasovať     
 
Hlasovanie:  schvaľuje        za – 6 
         proti – 0 
         zdržal sa - 0 

 
OZ schvaľuje VZN č. 2 – Trhový poriadok a podmienky predaja v obci a tvorí súčasť tejto 
zápisnice a prikladá sa pod písmenom „B“.  
 
6. VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2012 
 
            Poslanci OZ boli v predstihu oboznámení so všeobecne záväzným nariadením č. 1 na 
pracovnej porade a prostredníctvom e-mailu. Na základe prejednania VZN o miestnych 
daniach a poplatkoch na rok 2012 s okresnou prokurátorkou starosta informoval, že bol 
duplicitne definovaný zákon č. 582/2004 a na základe interpelácie Michala Jašša  § 8 ods. 2 
písmeno a bod sa doplnil nasledovne:  

- poplatok za komunálny odpad sa vráti v alikvotnej čiastke alebo celý, ak poplatník 
(zamestnanec) predloží potvrdenie od zamestnávateľa, že vykonáva práce mimo 
trvalého bydliska v určenom období 



- poplatok za komunálny odpad sa vráti študentovi v alikvotnej čiastke alebo celý ak 
predloží potvrdenie o návšteve školy a súčasne potvrdenie o prechodnom pobyte  

- Potvrdenia na uplatnenie vrátenie poplatku za komunálny odpad sú občania povinní 
predložiť najneskôr do 15.12. roku za dané zdaňovacie obdobie 

Starosta obce dal hlasovať  

 

Hlasovanie:  schvaľuje        za – 7 
         proti – 0 
         zdržal sa – 0 

OZ schvaľuje VZN č. 1 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2012 a tvorí súčasť tejto 
zápisnice a prikladá sa pod písmenom „C“.  
 

 

7. Schválenie príspevku pre školský klub pri ZŠ Mojzesovo  - Černík  

Starosta obce po dohovore s riaditeľkou ZŠ navrhol vo VZN o určení príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v materskej škôlke, v školskom klube a na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni a v jedálni v materskej škôlke v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obci Mojzesovo v § 3 v bode 2.1. určiť výšku tohto mesačného príspevku v sume 
3,31 €. 

OZ schvaľuje príspevok pre školský klub pri ZŠ Mojzesovo – Černík vo výške 3,31 € a tvorí 
súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „D“.  
          

8. Rôzne 

A/  Riešenie finančných príspevkov 

- Schválenie finančného príspevku Alene Baloghovej – Obecné zastupiteľstvo navrhlo 
jednorázovú dávku vo výške 250 € na základné vybavenie domácnosti (potraviny). 
Starosta obce dal hlasovať   

Hlasovanie:  schvaľuje        za – 6 
         proti – 0 
         zdržal sa – 1 (Karol Vrták) 

OZ schvaľuje Alene Baloghovej jednorázovú dávku vo výške 250 € na základné vybavenie 
domácnosti.  

- Schválenie finančného príspevku Helene Hlavačkovej – Pani Smutná informovala 
obecné zastupiteľstvo, že v zmysle zákona OZ nemôže schváliť jednorázový finančný 
príspevok občanovi pokiaľ nie je v hmotnej núdzi. Nakoľko obecné zastupiteľstvo 
nevedelo zaujať stanovisko či menovaná, ako poberateľka starobného dôchodku má 
nárok v zmysle platnej legislatívy na jednorázovú finančnú dávku, poslanec Michal 
Jaššo navrhol preveriť právny stav do budúceho zastupiteľstva. Starosta obce navrhol 
odložiť žiadosť do nasledujúceho zastupiteľstva a dal hlasovať. 



Hlasovanie:  schvaľuje        za – 7 
         proti – 0 
         zdržal sa – 0 

OZ berie na vedomie  odloženie žiadosti o finančný príspevok do nasledujúceho 
zastupiteľstva. 

B/  Riešenie žiadosti o predaji obecného pozemku – Obecné zastupiteľstvo navrhlo schváliť 
odpredaj pozemku p. Alene Jaššovej za 1 € za predpokladu, že budú splnené podmienky, 
ktoré uviedla v žiadosti. Starosta obce dal hlasovať 

 

Hlasovanie:  schvaľuje        za – 7 
         proti – 0 
         zdržal sa - 0 

OZ schvaľuje odpredaj pozemku p. Alene Jaššovej za 1 €.  

C/  Doplnok k pracovnému poriadku – starosta obce upravil článok 8 Pracovný čas  
Obecného úradu nasledovne:  

Pondelok od 8:00 – 17:00 

Utorok     od 8:00 – 16:00 

Streda      od 8:00 – 17:00 

Štvrtok     od 8:00 – 16:00 (nestránkový deň) 

Piatok       od 8:00 – 14:00  

OZ berie na vedomie Doplnok č. 1 k pracovnému poriadku obce Mojzesovo v článku 8 
Pracovný čas. 

D/  Vyjadrenie JUDr. Briestenského – RVC – p. Dojčanová prečítala vyjadrenie p. 
Briestenského k problematike zápisnice OZ. Poslanec Michal Jaššo súhlasil s vyjadrením p. 
Briestenského a navrhol prepracovať Rokovací poriadok obce a ďalej navrhol aby bol z 
obecných zastupiteľstiev zhotovovaný zvukový záznam.  

OZ berie na vedomie vyjadrenie JUDr. Briestenského k problematike zápisnice OZ.  

E/ Prieskum bytov – starosta obce oboznámil poslancov OZ a občanov o možnosti výstavby 
bytových jednotiek do súkromného vlastníctva. 

OZ berie na vedomie informáciu o možnej výstavbe bytov.  

F/  Upozornenie prokurátora  - starosta obce prečítal upozornenie prokurátora č. PD 
176/11-3 zo dňa 8.11.2011 okresnej prokurátorky v Nových Zámkoch týkajúcich sa VZN 
obce schvaľovaných v roku 2009-2010. 

Starosta obce vyzval poslancov OZ aby sa tiež venovali tvorbe všeobecne záväzných 
nariadení. 



G/ Určenie člena kultúrnej komisie – starosta obce navrhol za člena kultúrnej komisie p. 
Dominiku Tuššovu a dal hlasovať 

Hlasovanie:  schvaľuje        za – 6 
         proti – 1 (Roman Lauro) 
         zdržal sa – 0 

9. Diskusia  

- Riaditeľka ZŠ Mojzesovo – Černík požiadala o navýšenie originálnych kompetencií o výšku 
5 000 €. Súčasne uviedla, že vie v akej je obec finančnej situácií a žiadala aby jej bolo 
preplatených 50 % nákladov, ktoré vznikli vytvorením výdajne  

- Michal Jaššo sa spýtal zástupcu školy ZŠ Mojzesovo – Černík p. Petráša, či už funguje 
kamerový systém v škole – p. Petráš odpovedal, že kamerový systém ešte nie je zapojený 
z dôvodu nedostatku financií a preto bude riešiť zapojenie kamerového systému svojpomocne 
v blízkej dobe 

- starosta obce navrhol poslancom OZ, že im bude raz štvrťročne predkladané čerpanie 
rozpočtu a pohyby na účtoch  

10. Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 103/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3 o určení miesta 
a času zápisu dieťaťa do školy.  

Uznesenie č. 104/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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. 

Uznesenie č. 105/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o miestnych daniach 
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pripomienkami k § 8 v bode C. 

Uznesenie č. 106/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube 
pri základnej škole Mojzesovo – Černík doplnok k VZN o určení príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v materskej škôlke, v školskom klube a na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni a v jedálni v materskej škôlke v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obci Mojzesovo.   

Uznesenie č. 107/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančného príspevku Alene Baloghovej na 
základné vybavenie domácnosti (potraviny) vo výške 250 €. 

 

 



 

Uznesenie č. 108/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. Poskytnutie finančného príspevku Helene 
Hlavačkovej odkladá na najbližšie obecné zastupiteľstvo. 

 

Uznesenie č. 109/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku Alene Jaššovej za 1 € za predpokladu, že 
budú splnené podmienky, ktoré uviedla v žiadosti. 

Uznesenie č. 110/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Doplnok č. 1 k pracovnému poriadku obce 
Mojzesovo v článku 8 Pracovný čas Obecného úradu. 

 

Uznesenie č. 111/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyjadrenie JUDr. Briestenského k problematike 
zápisnice OZ.  

Uznesenie č. 112/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  informáciu o možnej výstavbe bytov.  

Uznesenie č. 113/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upozornenie prokurátora č. PD176/11-3 zo dňa 
8.11.2011 okresnej prokurátorky, okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch a vyhovuje mu.   

Uznesenie č. 114/2011  

Obecné zastupiteľstvo odporúča aby podľa navrhovaných opatrení okresnej prokurátorky 
starosta obce predkladal všeobecne záväzné nariadenia na schválenie obecnému 
zastupiteľstvu do 30.6.2012. 

Uznesenie č. 115/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje určenie Dominiky Tuššovej za člena kultúrnej komisie.  

 

 

 

 

 

 



 

11. Záver 

Záverom predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ  u k o n č i l.  

D. a. h.  

 

                                                                                                    Ing. Jozef Čunderlík  

                                                                                                          starosta obce  

Overovatelia: Karol Vrták  

                      Juraj Hoppan  

 

Zapisovateľka: Katarína Vaneková        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     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. 
 
 

§ 10 

Správa trhovísk 

Obec zveruje správu trhovísk a príležitostného trhu zriadených podľa tohto VZN na základe 
zmluvného vzťahu správcovi, a to  Jánovi Mokrášovi,  Márii Musilovej 

 

 
                                                                § 11 

 
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 ........ 5.-€ /deň 
b) prenájom plochy na predaj potravinárskych výrobkov ..............3,50.-€  /deň 
c) prenájom plochy na poskytovanie služieb vo výške ....................2.- €/deň 
d) prenájom plochy na predaj  textilu a odevov.................................6.- €/deň 
e) prenájom kultúrneho domu...........................................................8.-€/hodina 

 
 

§ 12 

 
Oslobodenie od nájmu za predajnú plochu 

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

 
 

§ 13 

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. 

 

§ 14 

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 

 
§ 15 

Záverečné ustanovenie 
Obecné zastupiteľstvo v ............... sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa ..................., uznesením č. 
................... a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu 
v ................, t.j. ..................... 

  Vyvesené na úradnej tabuli dňa 16.12.2011 

 

                                                                                                starosta obce   

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

 



 
Obecné zastupiteľstvo obce Mojzesovo v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 2 ods. 1 písm. b) a § 6 ods. 1 až 3 zákona 
č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto: 
                                                    všeobecne záväznom nariadení 

 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Mojzesovo 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
č. 3 /2011 

 
 

 
§ 1 

Predmet úpravy 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole. 
 
 

§ 2 
Miesto a čas zápisu dieťaťa 

 
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom roku 2012/2013 
sa koná v Základnej škole Mojzesovo - Černík,  č. 505  v priestoroch pavilón A dňoch: 
- 25. januára 2012 (streda) v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod. 
- 26. januára 2012 (štvrtok) v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod. 
 

 
§ 3 

Záverečné ustanovenia 
 

Záverečné ustanovenie 
Obecné zastupiteľstvo v ............... sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa ..................., uznesením č. 
................... a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu 
v ................, t.j. ..................... 

  Vyvesené na úradnej tabuli dňa 16.12.2011 

 
 
V Mojzesove, dňa: 
 
 
                                                                                                Ing. Jozef    Č U N D E R L Í K 
                                                                                                              starosta obce 
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