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     Obecné zastupiteľstvo v Žihárci podľa § 6, § 4 ods.3. písm. d.) a h.) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, v zmysle § 3 ods. 3. 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 ( živnostenský zákon ) v znení 
neskorších predpisov 
 

 
                                  v y d á v a 

 
 

toto všeobecne záväzné nariadenie obce ( ďalej len VZN )  č. 3/2015 o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce Žihárec. 

 
 
       Článok I. 

    Úvodné ustanovenia 
 

1./ Týmto všeobecne záväzným nariadením obec upravuje podmienky predaja výrobkov 
a vykonávanie a poskytovanie služieb na trhových miestach na území obce Žihárec v súlade 
s platnou právnou legislatívou. 
2./ Všeobecne záväzné nariadenie určuje práva a povinnosti obce, právnických a fyzických 
osôb pri predaji výrobkov a pri poskytovaní služieb na trhových miestach vrátane kontroly. 
3./ Pre účely tohto VZN obce sa rozumie : 

• trhové miesto je nekryté verejné priestranstvo obce, vyhradené pre sústredený 
pravidelný celoročný a sezónny predaj výrobkov a vykonávanie služieb, pultovým 
a ambulantným predajom. 

• spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá kupuje výrobky alebo služby na svoju priamu 
fyzickú spotrebu a pre príslušníkov domácnosti 

• predávajúcim je podnikateľský subjekt, ktorý predáva spotrebiteľom výrobky, alebo 
poskytuje služby. 

• výrobok je tovar ako vec, ktorá bola vyrobená alebo spracovaná, alebo inak získaná 
  

  Článok II. 
       Zriadenie trhového miesta v obci 
  

1./ Obec zriaďuje trvalé trhové miesto : 
• vo dvore  Kultúrnospoločenského a informačného centra  ( KIC ) 

2./ Na príležitostné trhy určuje miesta:  
• altánok pri základnej škole 
• verejné priestranstvo pri obchodnom dome COOP Jednota  
• parkovisko pri obecnom úrade 
• verejné priestranstvo oproti altánkom pri základnej škole 
• verejné priestranstvo pri budove materskej školy 

3./ Na trhových miestach je určený predaj z predajného pultu a tiež ambulantný predaj 
a poskytovanie služieb za podmienok, uvedených v tomto záväznom nariadení a podľa 
platných právnych predpisov 
3./ Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach je možný len na výrobky 
a služby, uvedené v tomto nariadení. 
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                    Článok III. 
          Predaj a poskytovanie služieb na trhových miestach 
 

1./ Na trhových miestach  obce je možné predávať tieto výrobky ambulantným predajom  
a) knihy, denná a periodická tlač, 
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky 
c) ovocie a zelenina 
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste 
e) oblečenie a obuv 
f) kvety 

2./ Na trhových miestach obce je možné z predajného pultu predávať tieto výrobky: 
a) potravinárske výrobky podľa stanoviska štátneho  zdravotníckeho ústavu 
b) spotrebné výrobky v rozsahu § 7 ods. 2 zákona č.178/1998 Z. z. o podmienkach  
     predaja výrobkov na trhových miestach 

3./ Na trhových miestach sa zakazujú predávať tieto výrobky : 
a) zbrane a strelivo 
b) tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť 
c) tabak a tabakové výrobky 
d) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje 
e) jedy, omamné a psychotropné látky  
f) lieky 
g) automobily, motocykle, a ich súčiastky a príslušenstvo  
h) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich  
   živočíchov a nebezpečné živočíchy 
j) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín 
k) výbušniny a pyrotechnické výrobky 

4./ Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby : 
a) brúsenie nožov 
b) oprava dáždnikov 
c) oprava a čistenie obuvi 
d) oprava kožených výrobkov 
e) kľúčové služby 
f) zasklievanie okien a dverí 
g) ďalšie služby pre potreby obyvateľov obce 
h) pohostinské   a reštauračné   služby,   rýchle  občerstvenie  
   a stravovanie podľa kategorizácie pohostinských prevádzkarní 

5./ Predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce musí vyhovovať 
všeobecným technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných 
predpisov. 
 

Článok IV. 
Trhové dni 
 

1./ Obec Žihárec určuje na trhovom mieste trhové dni nasledovne: 
• Pondelok – piatok 
• Predajný čas: 08.00 hod. – 16.00 hod.  

2./ V sobotu v ojedinelých prípadoch medzi 8.00 hod. – 12.00 hod. tým, že  oznámenie 
o možnosti predaja zabezpečí predávajúci na obecnom úrade počas úradných dní a v úradných 
hodinách. 
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3./ Obec Žihárec určuje nasledovné príležitosti na príležitostný predaj na trhových miestach:  
• príležitostné trhy pred vianočnými sviatkami 
• príležitostné trhy počas osláv dní obce  
• príležitostné trhy počas hodových osláv 
• príležitostné trhy pred veľkonočnými sviatkami 

 
                                              Článok V. 

          Oprávnenie na predaj a poskytovanie služieb  
 

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

• fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie za osobitných predpisov 
• fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej 

alebo chovateľskej činnosti  
• fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi 

sebou 
2./ Predávajúci a poskytovatelia služieb na trhových miestach sú povinní:       

• dodržiavať toto všeobecné záväzné nariadenie obce 
• označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov 
• v súlade s platnou legislatívou vedenie evidencie tržieb elektronickou registračnou 

pokladnicou  
• zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 
• udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovanie služieb v čistote a po skončení 

predaja zanechať predajné miesto čisté a upravené. 
3./ Predávajúci a poskytovatelia služieb na trhových miestach sú povinní predložiť obci 
k vydaniu povolenia na predaj výrobkov alebo vykonávanie služieb najmä :  

• doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb na trhovom mieste 

• preukaz totožnosti 
• fotokópiu strany označenej ako „ Záznamy daňového úradu“ z jeho knihy 

elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením 
ustanovení osobitného predpisu,  že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. Obec je povinná predložené 
dokumenty na predaj uchovávať päť rokov do konca kalendárneho roka, v ktorom boli 
predložené.  

• doklad o nadobudnutí tovaru, tento sa nevyžaduje u výrobkov  z vlastnej 
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti 

• vyjadrenie štátneho zdravotného ústavu k predaju potravinárskych výrobkov podľa 
zákona č. 152/1995 Z. z. v znení zmien a doplnkov. 

4./ Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide o predaj 
vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve a o predaj 
rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej 
činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami. 
5./ Primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných 
spotrebných výrobkov ( vlastné použité výrobky ) fyzickými osobami medzi sebou na 
príležitostných trhoch, primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi obec 
s prihliadnutím na charakter a stav predaných výrobkov.  
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  Článok VI. 
         Kontrola a sankcie 

 
1./ Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z. z. vykonávajú: 

• Slovenská obchodná inšpekcia 
• Obec 

2./ Za porušovanie citovaného zákona môže byť uložená fyzickej alebo právnickej osobe 
pokuta za predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach  bez povolenia alebo 
za predaj zakázaných a nepovolených výrobkov alebo poskytnutie služieb. 
3./ Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových 
miestach v prípadoch porušenia uvedeného zákona 
4./ Obec pri povoľovaní prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, 
bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb. 
4./ Pokuty uložené Slovenskou obchodnou inšpekciou sú príjmom štátneho rozpočtu, pokuty 
uložené obcou sú príjmom obce.  

 
 

 Článok VII. 
                                      Záverečné ustanovenia 
 

1./ Obec zakazuje podomový predaj a ambulantný predaj a poskytovanie služieb na území 
obce mimo určených trhových miest. 
2./ Toto VZN číslo 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach obce Žihárec bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva V Žihárci 
uznesením č. ......................... zo dňa .......................  
3./ Toto VZN č. 3/2015 nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli 
a internetovej stránke obce.   
 
        

 
 

Alajos B a r a n y a y  
            starosta obce  
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