
Obec Korňa na základe zákona 101/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 178/1998 Z. z. 

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

podľa § 6 odst.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

 
§1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie / ďalej len VZN / upravuje podmienky predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach, povinnosti právnických a fyzických osôb pri 

predaji, zriaďovaní a povoľovaní trhových miest na území obce Korňa. 

 

§2 

Základné pojmy 

 

1. Na účely tohto VZN sa rozumie: 

 

 

a/ trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo 

určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. Za trhové miesto sa nepovažuje 

verejné priestranstvo, dočasne alebo trvale prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie 

služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni. 

 

b/trhoviskom je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb. 

 

c/ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj 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 

Zriadenie trhového miesta 

 

1. Trhové miesto zriaďuje obec.  

 

2. 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. 

 

 

 

 



§4 

Oprávnenie na predaj 

 

1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať 

 

a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie 

 

doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa 

osobitných predpisov,/napr. Nariadenie EP a rady č. 852/2004 o hygiene potravín, zákon č. 

355/2007, Výnos MP a RV č. 28167/2007-OL/ ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb, na ktorý sa takýto doklad vyžaduje. 

 

b/ fyzické osoby predávajúce  hydinu z vlastnej chovateľskej činnosti, rastlinné a živočíšne 

výrobky 

 

2. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva obec na  

základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. 

 

Splnenie podmienok na predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa preukazuje 

predložením: 

 

a/ kópie oprávnenia na podnikanie, ak je žiadateľom osoba podľa odst.1 a/ 

b/ čestného vyhlásenia žiadateľa o tom ,že všetky predávané rastlinné a živočíšne výrobky, 

hydina pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti, ak je žiadateľom 

osoba podľa odst. 1 b/ 

c/ kópia strany označenej ako záznamy daňového úradu z knihy registračnej pokladnice na 

ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej reg. pokladnice alebo čestné 

vyhlásenie žiadateľa ,že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať 

registračnú pokladnicu. 

 

3.Správca trhového miesta môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti podľa zákona 

178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach. 

4. O vydaní povolenia  na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste obec 

telefonicky alebo elektronickou poštou informuje Finančné riaditeľstvo SR. 

 

 

§5 

Trhové miesta, ambulantný predaj, trhové dni a predajný čas, druhy predávaných 

výrobkov a poskytovaných služieb 

 

 

1. V obci sú tieto trhové miesta: 

 

a/ pred Obecným úradom 

b/ pri ihrisku Telovýchovnej jednoty 

 

 

 



Trhové dni a ambulantný predaj: 

 

Pondelok – Piatok  7,30 do 15,30 h  

Hodové slávnosti, súťaže, kultúrne vystúpenia predajný čas určuje starosta, poprípade 

schvaľuje predajné miesta mimo trhových miest. 

 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb: 

 

- živá hydina – 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. 

- Zdravie zvierat: 

- Predávané zvieratá musia byť klinicky zdravé, čo musí byť potvrdené vo veterinárnom 

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

- Zriaďovateľ trhového miesta vedie najmenej počas jedného roka evidenciu 

o predajcoch živých zvierat, druhoch a počtoch predávaných zvierat. 

- Predajca je v zmysle § 37 zákona č. 39/2007 Z. z. povinný ohlásiť činnosť na mieste 

príslušnej RVPS 

- 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, 

 

- živočíšne výrobky/ mlieko, mliečne výrobky, mäso/ v originálnom balení za 

podmienok dodržiavania technických, prevádzkových a hygienických podmienok 

podľa osobitných predpisov najmä zákona 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 

neskorších predpisov  je možné predávať len v pojazdných predajniach na tento účel 

schválených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

- balené potraviny a jedlá ich predaj sa povoľuje len na hodových slávnostiach, 

kultúrnych podujatiach,  súťažiach DHZ,TJ  s povolením úradu verejného 

zdravotníctva. Takéto stánky musia mať zabezpečený prívod pitnej vody a vhodné 

odkanalizovanie. 

- ovocie a zelenina 

- Predaj potravín, ovocia a zeleniny : podmienky a požiadavky na predaj potravín 

ustanovuje:  

- Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 

- Nariadenie /ES/ č. 852/2004 o hygiene potravín v platnom znení 

- Výnos MP SR a MZ SR z 12.4.2006 č.28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava 

Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na 

konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré 

osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie 

malého množstva potravín, 

- Vyhláška č. 163/2014 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky a potravín na účely informovania spotrebiteľa. 



- Predaj malých množstiev prvotných produktov/napr. medu, vajec, ovocia, zeleniny, 

bylín, húb a pod./ sa riadi ustanoveniami uvedenými v nariadení vlády SR č. 360/2011 

Z. z. , ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj d dodávanie 

malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie 

mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným 

prevádzkarniam / potvrdenie RVPS o registrácií/.  

- Predaj malých množstiev mäsa hydiny a králikov sa riadi ustanoveniami uvedenými 

v nariadení vlády NR SR č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá/ potvrdenie RVPS 

o registrácii/. 

- Potraviny /okrem malých množstiev prvotných produktov živočíšneho a rastlinného 

pôvodu uvedených vyššie a nespracovaného ovocia a zeleniny/ musia pochádzať 

z prevádzkarní schválených alebo registrovaných orgánmi potravinového dozoru. 

- spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,   

elektrotechnické výrobky, drobný tovar, kozmetika, drogéria, hračky sa smú predávať  

v stánkoch  na trhovom mieste v obci, ktorým je  verejné priestranstvo pred OÚ, pri 

ihrisku TJ. 

- remeselné výrobky a umelecké predmety 

- okrasné dreviny, kvety 

- brúsenie nožov, čistenie peria, oprava dáždnikov, maľovanie na tvár,  

- atrakcie – kolotoče 

- iné služby , o ktorých rozhodne starosta 

 

 

 

Na trhových miestach v obci sa zakazuje predávať: 

 

a/ zbrane a strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky 

b/ tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť 

c/ tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 

d/ liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje: zákaz sa nevzťahuje na 

predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch 

e/ jedy, omamné a psychotropné látky 

f/ lieky  

g/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo 

h/  chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy 

živočíchov 

i/ živé zvieratá: zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných  trhových rýb a na predaj 

domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek 

a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi 

a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu 

veterinárnej správy 

j/ chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín 

k/ huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli 

spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov. 

 

 

 

 

 



8 

Povinnosti predávajúcich 

 

 

Predávajúci na trhovom mieste je povinný:  

 

 

Udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja 

zanechať miesto čisté a upratané. 

 

§9 

Sankcie 

 

Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno uložiť sankcie podľa platných právnych 

predpisov.  

Orgány dozoru :Slovenská obchodná inšpekcia 

                          Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín 

 

§10 

Záverečné ustanovenia 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Korňa č.1/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb 

na trhových miestach na území obce Korňa schválilo obecné zastupiteľstvo na zasadnutí  

 uznesením č. 37/2015 

 

Toto VZN obec Korňa nadobúda účinnosť dňa  1.5.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Štefan Belko 

                                                                                                        starosta obce 


