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Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole podľa § 11 ods. 3/ písm. g) zákona 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 7 zákona 274/1993 Z.z. o vymedzení 
pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa a 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 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach na území obce Vinodol 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území obce Vinodol, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, 

povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 

miestach, vydanie  trhového poriadku a stanovenie potravín, ktoré sa môžu predávať na trhových 

miestach, trhové dni, predajný a prevádzkový čas. 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

Pre účely tohto VZN sa rozumie:  

(1) trhovým miestom –trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené 

na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj, Za trhové miesto sa na účely zákona č. 178/1998 Z. 

z. považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v 

ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh; to neplatí, ak ide o predaj 

vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu. 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 – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb,  

(3) príležitostným trhom – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne 

určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj  vlastných 

použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve 

fyzickými osobami medzi sebou,  

(4) ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, 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 

podľa osobitného predpisu,  



(5) stánkom s trvalým stanovišťom – stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou 

prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený predávajúcim 

alebo prenajatý predávajúcemu.  

(6) Za trhové miesto sa na účely tohto zákona považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo 

nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo 

príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o 

predajnú akciu. 

(7) Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj 

tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k 

prevádzkarni. 

(8) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, 

technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov. 

 

Článok 3 

Trhové miesta obce 

 (1) Na území obce Vinodol sú týmto VZN povolené  nasledovné trhové miesta pre príležitostné trhy 

a ambulantný predaj: 

a) Verejné priestranstvo pred Polyfunkčnou budovou v obci Vinodol, parcela registra „C“ č. 

720/7 – určené k príležitostným trhom a pre ambulantný predaj,       

b) areál ul. Športová, parcela registra „C“ č. 925/294, 925/83, 925/282, 925/78, 925/292  – 

určené k príležitostným trhom a ambulantný predaj  počas hodových dní, kultúrnych 

a športových aktivít podľa osobitného režimu. 

c) futbalové ihrisko obce Vinodol parcela registra „C“ č. 925/86, 925/280 a parcela registra „E“ 

925/30, 925/31   - určené k príležitostným trhom  a ambulantný predaj počas kultúrnych 

a športových aktivít podľa osobitného režimu. 

 

Článok 4 

Trhové dni a predajný čas 

(1) Trhové dni v obci pre trhové miesto uvedené v Čl.3 bode 1a): pondelok – sobota 

(2) Predajný a prevádzkový čas pre trhové miesto uvedené v Čl.3 bode 1a): 

 

 pondelok – sobota  od  8,00 hod  do  16,00 hod   

(3) Na trhových miestach uvedených v Čl. 3 bode 1b) a 1c) sa môže na základe povolenia obce 

konať príležitostný trh a to v čase, ktorý bude uvedený v povolení na zriadenie príležitostného 

trhu. 

(4) Začiatok predaja na trhovom mieste  uvedenom v Čl.3 bode 1a) je obmedzený úradnými hodinami 

obecného úradu za účelom riadneho preskúmania potrebných dokladov predajcu. Pre dni 



pracovného voľna si musí predajca dopredu vyžiadať súhlas od obce a dopredu uhradiť poplatok za 

prenájom trhového miesta  a  vyhlásenia oznamu o predaji  v rozhlase. 

Vyhlasovanie oznamu o predaji  v rozhlase sa vykonáva v uvedenom čase: 

Pondelok:   8:30 hod  - 11:00 hod; 13:00 hod – 15:30 hod 

Utorok:  8:30 hod  - 11:00 hod; 13:00 hod – 15:30 hod 

Streda:   8:30 hod  - 11:00 hod; 13:00 hod – 17:00 hod 

Štvrtok:  8:30 hod  - 11:00 hod; 13:00 hod – 15:30 hod 

Piatok:   8:30 hod  - 11:00 hod; 13:00 hod – 14:00 hod 

  

 

Článok 5 

Zriadenie trhového miesta, povolenie na predaj 

(1) Trhové miesta na území obce Vinodol zriaďuje obec  Vinodol, v zmysle Zák. č. 178/1998 Z. z.  

(2) Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia 

na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. 

(3) Povolenie vydáva obec Vinodol na základe žiadosti, splnenia podmienok a predloženia 

dokladov, ktoré ustanovuje zákon č. 178/1998 Z.z. Odvolacím orgánom na    neudelenie 

povolenia, alebo jeho odobratie je starosta.  

(4) Na zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom 
priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka 
nehnuteľnosti.  

(5) Pri zriaďovaní trhového miesta a pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada 
na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť 
predaja výrobkov a poskytovania služieb a na účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií 
vo verejnom záujme  

(6) Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby sú uvedené v § 10 zákona č. 

178/1998 Z. z. 

(7) Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu sú uvedené v § 5 zákona č. 

178/1998 Z. z. 

(8) Povinnosti predávajúcich na trhových miestach sú uvedené v § 11 zákona č. 178/1998 Z. z. 

(9) Povolenie na predaj výrobkov na trhovom mieste v obci Vinodol sa vydáva na príslušný 

kalendárny rok, t.j. maximálne do 31.12. kalendárneho roka. 

(10)  Pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach sa zakazuje znečisťovať 

okolie 

 

Článok 6 

Správa trhových miest 

(1) Správu trhoviska a miest s ambulantným predajom  vykonáva obec Vinodol, Obecná ulica 473/29, 

951 06 Vinodol 

 



Článok 7 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb  

  (1) Na trhových miestach v obci Vinodol je povolený predaj nasledovných výrobkov:  

a) potraviny v zmysle Čl. 8 tohto VZN,  

b) poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú určené na výživu ľudí (napr. kvety, rezané, 

črepníkové, priesady, ozdobné kry, semená, ovocné stromy a kríky, vianočné stromčeky, 

čečina, imelo a pod.), s príslušným označením a potvrdením o nadobudnutí,  

c) sezónne ozdobné a úžitkové predmety (napr. pri príležitosti Vianoc, Veľkej noci, Pamiatke 

zosnulých a pod.),  

d) remeselné výrobky a umelecké predmety (výrobky z keramiky, porcelánu, dreva, kameňa, 

minerálov, kovu, drôtu, železa, skla, prútia, textilu, vlny, kože, slamy, včelieho plastu, ovčieho 

rúna, modelárskeho materiálu, ozdoby a dekorácie, ručne krájané mydlá, tkané koberce, 

paličkovaná čipka a pod.),  

e) vinárska, vinohradnícka a záhradkárska technika, záhradkárske potreby, hobby potreby,  

f) knihy, denná tlač a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo 

iných diel, filatelia,  

g) balóny, hračky, kožená galantéria, vinárske, vinohradnícke, záhradkárske a hobby potreby, 

dekoračné predmety, bižutéria, šperky, suveníry, darčekové predmety, upomienkové 

predmety, výrobky so skla, zberateľské mince, minerálne kamene a fosílie, hudobné nástroje, 

sviečky, oleje a silice do aróma lámp, kvetinové dekorácie a pod.,  

h) konfekčné odevy a obuv 

(2) Na trhových miestach v obci Vinodol je  okrem služieb uvedených v § 8 zákona č. 178/1998 Z. z., 

povolené poskytovanie nasledovných služieb:  

a) oprava kožených výrobkov, brašnárske služby, čistenie peria, oprava a údržba okenných roliet 

a žalúzií, sklenárske práce, kamenárske práce, kľúčové služby, služby mobilnej optiky 

(meranie zraku) 

b) umelecká činnosť (napr. maľovanie na tvár, maľovanie portrétov, fotografovanie, tetovanie 

umývateľnými farbami, brúsenie kameňa a šperkov, razenie mincí, rezbárstvo, a pod.),  

c) prevádzka zábavných atrakcií, technicko-zábavná činnosť (kolotoče, strelnice,), jazda na koni, 

vozenie na poníkoch a iných zvieratách,  

 (3) Výrobky a služby uvedené v Čl.7  a potraviny v čl. 8 je možné predávať  aj na príležitostných 

trhoch. 

 

Článok 8 
Potraviny, ktoré sa môžu predávať na trhových miestach 

(1) Na trhových miestach sa môžu predávať nasledovné potraviny:  

a) Ovocie a zelenina, aj ako poľnohospodárske prebytky  

b) Vajcia,  

c) Med a včelie produkty,  

d) Mlieko a mliečne výrobky (napr. syry, syrové výrobky, bryndza, tvaroh a pod.),  

e) Mäso, mäsové výrobky,  



f) Pukance, tekvicové a slnečnicové semienka (jadierka), sušené ovocie, oriešky, mandle apod.,  

g) Sladkovodné trhové ryby,  

h) Nakladaná a konzervovaná zelenina a domáce zaváraniny, kvasená kapusta, varená kukurica,  

i) Potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení (napr. káva, čaje, koreniny, rôzne rastlinné 

oleje, a pod.),  

j) Pekárenské výrobky - chlieb, pečivo, pagáče a pod.;  

k) Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste (napr. cigánska pečienka, kebab, 

lokše, langoše, víno, burčiak, pivo, medovina, varené víno, punč, káva, čaj a pod.),  

l) Spotrebiteľsky balené ovocné šťavy a domáce sirupy, mušty, bioprodukty a pod.,  

m) Víno, medovina, produkty z hrozna a iných druhov ovocia, pivo v spotrebiteľskom balení,  

n) Balené mrazené krémy, balená a nebalená zmrzlina, ľadová drť,  

o) Lesné plody,  

p) Liečivé rastliny, byliny, sušené bylinky, ak nejde o rastliny, ktorých predaj je podľa osobitného 

predpisu zakázaný,  

q) Čerstvé jedlé huby a spotrebiteľsky balené sušené huby,  

r) Cukrárske a cukrárenské výrobky (napr. cukrová vata, cukrovinky, štrúdle, podpecníky, frgále, 

zákusky, čajové pečivo, medovníky, oblátky, trdelníky a pod.),  

s) Pochutiny (napr. pečené gaštany, pečené a smažené zemiaky a pod),  

t) Výživové doplnky.  

 

(2) Podmienky predaja potravín:  

a) Ak sa na predaj potravín vyžaduje rozhodnutie o schválení alebo potvrdenie o registrácii 

príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len RVPS), alebo iné 

oprávnenie orgánov potravinového dozoru, napr. rozhodnutie príslušného regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ) alebo úradu verejného zdravotníctva (ďalej 

len ÚVZ), alebo povolenie iných orgánov, ďalej napr. osvedčenie, doklady o spôsobe 

nadobudnutia a pod., je predávajúci povinný mať takéto dokumenty k dispozícii.  

b) Konkrétne potraviny musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných 

predpisov, môžu sa predávať len zdravotne nezávadné, musia byt' očistené, zbavené hrubých 

nečistôt, dôstojne umiestnené a uskladnené (debničky, stojany a pod.), hygienicky balené, a 

ak je to potrebné, skladované v regulovaných teplotných podmienkach.  

c) K predaju je potrebné dodržať podmienky dané v stanoviskách príslušných orgánov.  

(3) Potraviny musia pochádzať od registrovaných prevádzkovateľov, výrobcov, prvovýrobcov, s 

dodržaním nasledovných predpisov:  

a) pri predaji potravín - zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a 

súvisiacich predpisov,  

b) v prípade živočíšnych komodít - zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov, okrem prvovýrobcov uvedených v odsekoch (6) a (8),  

c) v prípade predaja malých množstiev prvotných a spracovaných produktov rastlinného a 

živočíšneho pôvodu - nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 

na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá a nariadenia vlády SR č. 

360/2011 Z. z. v platnom znení, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy 



predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu 

a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným 

prevádzkárňam.  

(4) Produkty živočíšneho pôvodu všeobecne: produkty musia pochádzať zo schválenej prevádzkarne 

podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, s výnimkou 

nespracovaných prvotných produktov živočíšneho pôvodu pochádzajúcich od zaregistrovaných 

prvovýrobcov.  

(5) Predaj mäsa a potravín živočíšneho pôvodu formou ambulantného predaja vyžaduje schválenie 

rozhodnutím ÚVZ, prípadne príslušným RÚVZ podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

(6) Pre predaj rýb (sladkovodné tržné ryby) a predaj medu sa vyžaduje POTVRDENIE o registrácii v 

súlade s § 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, 

ktorým príslušná RVPS potvrdzuje, že prvovýrobca je riadne zaregistrovaný a ním predávané 

nespracované produkty pochádzajú z jeho vlastného chovu.  

(7) Huby možno predávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré vydal miestne 

príslušný RÚVZ v zmysle § 15 odsek 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

(8) Predaj malých množstiev prvotných produktov rastlinného pôvodu (obilniny, zelenina, ovocie, 

strukoviny a pod.) z vlastnej pestovateľskej činnosti a malé množstvá spracovaných produktov 

(spracované ovocie, zelenina, produkty z obilia a zemiakov, sušené produkty a pod.), môže byť 

vykonávaný fyzickou osobou, ktorá je riadne zaregistrovaná na príslušnej RVPS a ňou predávané 

produkty pochádzajú z vlastnej pestovateľskej činnosti v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády SR č. 

360/2011 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 100/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické 

požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a 

živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným 

maloobchodným prevádzkarniam.  

(9) Pri predaji označených a neoznačených /domácich/ vajec platné veterinárne osvedčenie o 

vyšetrení chovu, vydané štátnym veterinárnym lekárom a Potvrdenie o registrácií prvotných 

produktov živočíšneho pôvodu – slepačích vajec, ktoré pochádzajú z vlastnej produkcie a činnosti – 

producent pre túto činnosť musí byť osobitne zaregistrovaný na príslušnej RVPS. 

Článok 9 

Predaj živej hydiny na trhovom mieste 

(1) Živú hydinu  na trhovom mieste môžu predávať fyzické a právnické osoby, ktoré sa preukážu 

súhlasným stanoviskom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na predaj hydiny.  Pri predaji 

živých zvierat, RVPS podľa § 8 ods.3 písm. a f/ zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v 

znení neskorších predpisov vydáva súhlasné stanovisko, pričom musia byť splnené minimálne 

požiadavky týkajúce sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat. 

(2) Zdravie zvierat - predávané zvieratá musia byť klinicky zdravé, čo musí byť potvrdené vo 

veterinárnom osvedčení, ktoré vydá súkromný veterinárny lekár v mieste pôvodu zvierat. 



(3) Zriaďovateľ trhového miesta vedie najmenej počas jedného roka evidenciu o predajcoch živých 

zvierat, druhoch a počtoch predávaných zvierat.  

(4) Predajca je v zmysle § 37 zákona č. 39/2007 Z. z. povinný ohlásiť činnosť na mieste príslušnej 

RVPS. 

(5) Dobré životné podmienky: z pohľadu dobrých životných podmienok a ochrany zvierat je potrebné 

zabezpečiť dodržiavanie ustanovení § 22 / ochrana zvierat/ zákona č. 39/2007 Z. z. v platnom znení, 

najmä:  

 napájanie a kŕmenie zvierat podľa druhu a kategórie zvierat,  

 vhodné ustajnenie zvierat podľa druhu a kategórie zvierat, 

  ochrana proti nepriazni počasia,  

 voľnosť pohybu,   

 kontrolu zvierat, 

  v prípade potreby ošetrenie zvierat 

 

Článok 10 

Zákaz predaja niektorých výrobkov 

(1) Na trhových miestach na území obce Vinodol sa zakazuje predávať výrobky, ktoré ustanovuje 

zákon č. 178/1998 Z.z. § 9. 

(2) Rovnako je zakázaný predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktoré nie sú  uvedené a povolené 

týmto VZN.  

 

Článok 11 

Ambulantný predaj v obci 

(1) Ambulantný predaj je možný na miestach určených v Čl. 3 tohto VZN  

(2) Čo možno predávať ambulantne upravuje § 9 zákona č. 178/1998 Z. z..  Ambulantne možno 

predávať aj všetky potraviny uvedené v Čl. 8 odsek 1 tohto VZN.  

 (3) Správa trhového miesta s ambulantným predajom je upravená v §4 odsek 2 zák. č. 178/1998 Z. z. 

(4) Ambulantný predaj pri cestách na území obce a  mimo obce sa zakazuje 

(5) Ambulantný predaj potravín možno vykonávať len v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe II 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín 

(najmä kapitola III,   IX) (ďalej len „nariadenie (ES) č. 852/2004“), ako aj v zákone č. 152/1995 Z. z. o 

potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z. z.“) a v Potravinovom 

kódexe Slovenskej republiky.  

 

Článok 12 

Výška poplatku za trhové miesto 

 

(1) Poplatok za užívanie verejného priestranstva je určený vo VZN obce Vinodol k miestnym daniam 

miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

 



Článok 13 

Orgány dozoru a sankcie, priestupky  

(1) Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb, sankcie a pokuty 

upravuje  zákona č. 178/1998 Z. z.,  § 12,13,14. 

 

 

 

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

 

 

(1) V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 03/2020 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Vinodol  zverejnený na úradnej 

tabuli obce Vinodol a na internetovej stránke obce Vinodol dňa  03.06.2020. 

(2) Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 25.06.2020, 

uznesením č. 155/2020 a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli Obecného úradu vo Vinodole, t.j. 14.06.2020  

(3) Zmeny a doplnky tohto VZN možno urobiť len novým VZN. 

(4) Toto VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade vo 

Vinodole a na internetovej stránke obce. 

 

 

 

 

Peter Straňák 

        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 – Trhový poriadok obce Vinodol 

Obec Vinodol 

 

 

 

Trhový poriadok obce Vinodol 

 

Článok 1 

Určenie priestranstva trhového miesta 

 

a) verejné priestranstvo pred Polyfunkčnou budovou v obci Vinodol, parcela registra „C“ 

č. 720/9 – určené k príležitostným trhom a pre ambulantný predaj,       

b) areál ul. Športová, parcela registra „C“ č. 925/294 a 925/83  – určené k príležitostným 

trhom a ambulantný predaj  počas hodových dní, kultúrnych a športových aktivít 

podľa osobitného režimu. 

c) futbalové ihrisko obce Vinodol - určené k príležitostným trhom  a ambulantný predaj 

počas kultúrnych a športových aktivít podľa osobitného režimu. 

 

Článok 2 

Označenie trhového miesta 

 

Trhové miesto v obci Vinodol pred Polyfunkčnou budovou je označené informačnou tabuľou 

s nápisom „Trhové miesto“ . Miesta určené k príležitostným trhom sú bez označenia. 

 



Článok 3 

Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať 

 

(1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

a) označiť svoje predajné zariadenie podľa § 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 

Zb. O živnostenskom podnikaní, 

b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska 

c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa zákona o správe daní a 

poplatkov, 

d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou podľa zákona 

o cenách, 

e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim 

spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia, 

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

a poskytnutia služieb zanechať predajné miesto čisté a upratané. 

(2) Predávajúci na príležitostnom trhu a predávajúci ambulantného predaja je povinný 

predložiť správcovi trhoviska a príležitostného trhu a orgánu dozoru: 

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

poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti, a vo vzťahu k 

predávaným potravinám doklady, ktorými sú rozhodnutie na danú činnosť od 

príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, doklad o splnení 

povinnosti o registrácií v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o 

potravinách v znení neskorších predpisov – prílohy č. 1 – ,,Oznámenie o 

registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich 

umiestnením na trh” a Potvrdenie o registrácií prvotných produktov 

živočíšneho a rastlinného pôvodu, ktoré pochádzajú z vlastnej produkcie a 

činnosti – producent pre túto činnosť musí byť osobitne zaregistrovaný na 

RVPS.  

b) povolenie na užívanie trhového miesta a doklad o zaplatení nájomného za 

predajnú plochu, 



c)  preukaz o zdravotnej spôsobilosti a doklad o odbornej spôsobilosti na výkon 

epidemiologicky závažnej činnosti, ak to vyžaduje charakter predávaného 

tovaru a poskytovaných služieb, 

d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,  

e) pri predaji označených a neoznačených /domácich/ vajec platné veterinárne 

osvedčenie o vyšetrení chovu, vydané štátnym veterinárnym lekárom a 

Potvrdenie o registrácií prvotných produktov živočíšneho pôvodu – slepačích 

vajec, ktoré pochádzajú z vlastnej produkcie a činnosti – producent pre túto 

činnosť musí byť osobitne zaregistrovaný na príslušnej RVPS, 

f) pri predaji domácej vodnej a domácej hrabavej hydiny zdravotný certifikát pre 

premiestňovanie hydiny na reprodukciu a úžitkovú hydinu v SR, 

g) doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných 

použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve. 

(3)Osoba oprávnená predávať výrobky na trhovom mieste je povinná poskytnúť orgánom 

dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že 

predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.  

(4) Potraviny musia byť  pri predaji umiestnené najmenej 70 cm nad zemou. 

Článok 4 

Údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase 

 

(1) Trhové dni v obci pre trhové miesto uvedené v Čl.3 bode 1a) VZN č.03/2020 sú: 

pondelok – sobota 

(2) Predajný a prevádzkový čas pre trhové miesto uvedené v Čl.3 bode 1a) VZN 

č.03/2020:  

pondelok –sobota od 8,00 – 16,00 hod  

(3) Na trhových miestach uvedených v Čl. 3 bode 1b) a 1c) VZN č.03/2020  sa môže na 

základe povolenia obce konať príležitostný trh a to v čase, ktorý bude uvedený v 

povolení na zriadenie príležitostného trhu. 

(4) Začiatok predaja na trhovom mieste  uvedenom v Čl.3 bode 1a) VZN č.03/2020  je 

obmedzený úradnými hodinami obecného úradu za účelom riadneho preskúmania 

potrebných dokladov predajcu. Pre dni pracovného voľna si musí predajca dopredu 

vyžiadať súhlas od obce a dopredu uhradiť poplatok za prenájom trhového miesta  

a vyhlásenia  oznamu o predaji v rozhlase. 



Vyhlasovanie oznamu o predaji v rozhlase sa vykonáva v uvedenom čase: 

Pondelok:   8:30 hod  - 11:00 hod; 13:00 hod – 15:30 hod 

Utorok:  8:30 hod  - 11:00 hod; 13:00 hod – 15:30 hod 

Streda:   8:30 hod  - 11:00 hod; 13:00 hod – 17:00 hod 

Štvrtok:  8:30 hod  - 11:00 hod; 13:00 hod – 15:30 hod 

Piatok:  8:30 hod  - 11:00 hod; 13:00 hod – 14:00 hod 

 

 

Článok 5 

Druhy predávaných výrobkov, potravín a poskytovaných služieb, podmienky 

predaja 

 

(1) Druhy predávaných výrobkov, potravín a poskytovaných služieb ako aj podmienky 

predaja sú uvedené vo VZN č. 03/2020 obce Vinodol o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Vinodol 

Článok 6 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania  

služieb a po skončení prevádzky 

 

(1) Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto v čistote a po skončení predaja ho 

uviesť do pôvodného stavu; vzniknutý odpad umiestni do nádob k tomu určených; zakazuje 

sa ponechať odpad na verejnom priestranstve, 

(2) Na vykonanie hygienických potrieb sú predávajúcemu v čase predaja alebo poskytovania 

služby k dispozícii hygienické zariadenia v dohovorenom zariadení obce 

(3 )Správca trhového miesta nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok predajcov 

i ostatných účastníkov príležitostných trhov. 

Článok 7 

Výška poplatku za trhové miesto 

 

(1) Poplatok za užívanie verejného priestranstva  je určený  vo VZN obce Vinodol k miestnym 

daniam miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

 

 



Článok 8 

Názov a adresa sídla správcu trhoviska   

 

Správcom trhového miesta je obec Vinodol, Obecná ulica 473/29, 951 06 Vinodol 

 

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenie 

 

Tento trhový poriadok je platný dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 03/2020, t.j. dňom  

14.06.2020. 

 

 

          

 

 

Peter Straňák 

                      Starosta obce  

            

          

            

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 – Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového  

 miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 

VZOR 

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  

 

Žiadateľ:  

 

Meno a priezvisko/Obchodné meno a IČO: ............................................................................................ 

.................................................................................................................................................................. 

Adresa/Sídlo: ........................................................................................................................................... 

Telefón: ................................................................................................................................................... 

E-mail: ..................................................................................................................................................... 

V zmysle zákona č. 178/1998 z.z. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v znení neskorších predpisov a VZN č. 03/2020 obce Vinodol o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Vinodol týmto  

žiadam o vydanie povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste: 

 

Miesto predaja: ........................................................................................................................................ 

Forma predaja resp. poskytovania služieb: ............................................................................................. 

Vymedzený termín predaja: .................................................................................................................... 

Predajný a prevádzkový čas: ................................................................................................................... 

Predajný sortiment resp. poskytované služby: ........................................................................................ 

..................................................................................................................................................................  

 

 

 V ............................. dňa...........................            .................................................... 

        

                           podpis žiadateľa 
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Prílohy k žiadosti: 

a) Fotokópia - živnostenský list/výpis z obchodného registra. 

b) Doklad žiadateľa, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo 

chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takéhoto pozemku. 

c) Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti. 

d) Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR na uvedenie priestorov motorového vozidla 

(prívesu) na ambulantný predaj, resp. Rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva na predaj potravín v prenosnom stánku. 

e) fotokópiu dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód VRP a prihlasovacie 

údaje; vo fotokópii potvrdenia podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje o login–e a hesle alebo 

fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené 

identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je používaná na 

stálom predajnom (trhovom) mieste alebo na viacerých predajných (trhových) miestach alebo 

pokladničného dokladu obsahujúceho QR kód (pokladničný doklad, pokladničný doklad 

vyhotovený pri úhrade faktúry alebo jej časti, OFF LINE DOKLAD), alebo Čestné vyhlásenie, že 

podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je žiadateľ podnikateľom a nie je povinný na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. 

f) Rozhodnutie RÚVZ pri predaji potravinárskych výrobkov 

g) Doklad o registrácií na príslušnej regionálnej a veterinárnej správe 

 

 

 

 

 

Informovanie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov      

 Týmto vyhlasujem, že som bol informovaný/á v zmysle nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a 

zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len zákon) o spracovávaní mojich osobných údajov uvedených v tejto Žiadosti 

o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste  (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“).  

 Zároveň beriem na vedomie, že som bol poučený o právach dotknutej osoby, ktoré sú 

upravené v nariadení GDPR, kapitola III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. „Politika 

informovanosti dotknutej osoby“). 

 

V ............................................ dňa ........................... 

                                                                                                                                            

.............................................................    
čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa                             
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