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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE ROŽKOVANY   

 

  

o trhovom poriadku 

a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na príležitostných trhoch v obci Rožkovany 

 

Obec Rožkovany (ďalej aj „obec“) podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 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 

(ďalej len zákon č. 178/1998) a zákona SNR č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a v súvislosti 

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

potravín, príloha II, kapitola III, výnosu MP SR a MZ SR č. 2816772007-OL z 12. apríla 2006, 

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, ďalej zákona SNR č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR   

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,   v y d á v a   toto všeobecne záväzné 

nariadenie.  

 

Článok 1  

Úvodné ustanovenie 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „VZN“) upravuje 

podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na príležitostných trhoch v správe Obce Rožkovany. 

 

Článok 2  

Základné pojmy 
1. Trhovým miestom je miesto, kde sa realizuje ambulantný predaj potravín – predaj najmä           

zo stánkov na krátkodobý predaj. Trhovým miestom je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým 

stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.  

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

výrobkov a poskytovanie služieb.  

3. Tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb         

v prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach.  

4. 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.  

5. Ambulantným predajom 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 podľa 

osobitného predpisu.  

6. Stánok 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.  

 

 

 



Článok 3  

Príležitostné trhy 
1. Na území obce sa môžu zriaďovať tieto príležitostné trhy:  

a) príležitostné trhy konané počas spoločenských, kultúrnych, športových, hasičských a iných 

akcií v Obci Rožkovany  

b) predajné akcie organizované podnikateľskými subjektami vo vstupných halách a priestoroch 

kultúrnych, športových a iných zariadení na prenosných predajných zariadeniach,           

alebo v stánkoch s prechodným stanovišťom pri významných spoločenských príležitostiach.  

c) v opodstatnených prípadoch, ale v súlade s potrebami obyvateľov obce, môže obec  zriadiť 

aj iný druh príležitostného trhu.  

 

Článok 4  

Trhové miesta pre príležitostný trh 
Priestranstvom na konanie príležitostných trhov sú spravidla:  

Areál Materskej školy 

 

Článok 5  

Riadenie príležitostných trhov a zásady ich zabezpečenia 
1. Správu príležitostných trhov vykonáva Obec Rožkovany (ďalej aj „správca trhového miesta“),  

so sídlom na Rožkovany 106, 082 71 Lipany. 

2. Rozmiestnenie predajných plôch na každom príležitostnom trhu v príslušnom kalendárnom roku 

bude oznámené na základe osobitného organizačného pokynu, ktorý vydá správca trhového miesta. 

3. Trhové miesto musí byt odsúhlasené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva               

alebo Úradom verejného zdravotníctva. 

4. Konanie príležitostných trhov Obec Rožkovany ohlási príslušnej RVPS. 

5. Obec Rožkovany pri nahlasovaní zásielky príslušnej RVPS oznámi konkrétny čas ambulantného 

predaja, krajinu pôvodu zásielky a jej druh prostredníctvom elektronického systému ,,Evidencia 

zásielok“ na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky. 

Internetový odkaz na elektronicky systém: https: //zasielky.svssr.sk/login.php 

 

Článok 6  

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 
1. Prevádzkový čas začína 4 hodiny pred začatím predajného času a končí dve hodiny po skončení 

predajného času.  

Predajný čas: 

 pondelok od 08,00 - 22,00 hod. 

 utorok od 08,00 - 22,00 hod.  

 streda od 08,00 - 22,00 hod.  

 štvrtok od 08,00 - 22,00 hod.  

 piatok od 08,00 - 22,00 hod.  

 sobota od 08,00 - 22,00 hod.  

 nedeľa od 08,00 - 22,00 hod.  

 

2. Prevádzkový a predajný čas príležitostného trhu môže v opodstatnených prípadoch,                    

ak si to vyžiada verejný záujem, upraviť správca trhového miesta s podmienkou, že túto zmenu 

riadne vyznačí v organizačných pokynoch, ktoré budú záväzné ku konkrétnemu podujatiu.  

 

Článok  7  

Všeobecné podmienky a kontrola predaja 
1. Počas príležitostných trhov je v priestore trhu zakázané:  

a) po predajnom čase skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, debny, koše, sudy) mimo 

predajného zariadenia, 



b) parkovať motorové vozidlá, okrem zvláštnych povolení vydaných správcom trhového miesta  

c) jazdiť motorovými vozidlami a bicyklami, okrem technickej obsluhy.  

2. Predajné miesto a predajné zariadenie môže využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla.  

3. Premiestňovanie predajných stánkov a zmena lokality v rozpore s vydaným povolením počas 

príležitostných trhov nie sú povolené. Svojvoľné premiestnenie predajného stánku a zmena lokality 

budú považované za závažné porušenie tohto VZN s následkom vylúčenia predávajúceho z predaja 

alebo poskytovania služieb na príležitostnom trhu.  

4. Zásobovanie a dovoz tovaru motorovými vozidlami na trhové miesto je možné vždy                      

v prevádzkovom čase, pričom každý účastník je povinný rešpektovať pokyny a nariadenia správcu 

trhového miesta a organizátorov podujatia. Pri vjazde na trhové miesto motorovými vozidlami        

je nutné sa riadiť dopravným značením a pokynmi organizátorov podujatia.  

 

Článok 8  

Predaj výrobkov na príležitostnom a ambulantnom trhu 
 

1. Na príležitostnom trhu možno predávať: 

a) ovocie a zelenina,  

b) sušené ovocie, orechy, mandle ( spracované a balené oprávnenými výrobcami ),  

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

d) včelie produkty a med, pričom trhovník musí mať doklad veterinárnej správy z miesta 

pôvodu ,  

e) čerstvé huby, po predložení osvedčenia o základných znalostiach húb, vydané príslušnou 

komisiou pri Úrade verejného zdravotníctva SR,  

f) lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka alebo 

správcu pozemku,  

g) medovníky,  

h) pečené gaštany a pečené zemiaky, 

i) varená kukurica,  

j) pukance,  

k) balená zmrzlina,  

l) domáce potreby,  

m) textilné výrobky, odevné výrobky,  

n) papierenské výrobky,  

o) kozmetika a drogériový tovar,  

p) športové potreby a hračky,  

r) sklo, keramika, porcelán,  

s) kvetiny, kvety sušené, čečina a čečinové vence a kytice,  

t) knihy, denná a periodická tlač,  

u) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,  

v) vlastné použité textilné, odevné a športové i iné spotrebné výrobky v primeranom množstve 

občanmi medzi sebou .  

2. Ambulantne sa môžu predávať:  

a) ovocie a zelenina,  

b) medovníky,  

c) pečené gaštany a pečené zemiaky,  

d) varená kukurica,  

e) pukance,  

f) balená a nebalená kukurica,  

g) kvety,  

h) drobné umelecké a drobné remeselné predmety.  

 



3. Predávané potraviny musia byť zdravotne bezpečné, kvalitné, známeho pôvodu, v lehote 

spotreby, skladované, balené a označené v súlade s platnou legislatívou, pričom v mieste predaja 

musia byť k nahliadnutiu dodacie listy, resp. iné doklady o nadobudnutí tovaru, doklady                   

o zdravotnej a odbornej spôsobilosti. 

 

4. Na základe rozhodnutia správcu trhového miesta je možné upraviť predajný sortiment              

pre jednotlivé príležitostné trhy, pričom správca trhového miesta túto úpravu zašle predávajúcim      

v liste pred konaním konkrétneho príležitostného trhu.  

 

5. Zákaz predaja niektorých výrobkov upravuje zákon č. 178/1998.  

 

Článok 9  

Druh poskytovaných služieb na trhovom mieste 
Na trhových miestach možno poskytovať okrem služieb uvedených v §8 zákona č.178/1998 tieto 

služby:  

a) fotografické, video a reprodukčné služby, maľovanie portrétov,  

b) sklenárske práce,  

c) oprava kožených výrobkov,  

d) pohostinské a reštauračné služby, 

e) rýchle občerstvenie a stravovanie, 

f) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 

g) oprava  dáždnikov, 

h) kľúčové služby, 

i) rôzne druhy atrakcií (kolotoče a pod.).  

 

Článok 10 

Zákaz predaja 

Na trhových miestach je zakázané predávať:  

a) zbrane a strelivo,  

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,  

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,  

d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,  

e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje        

na príležitostné trhy,  

f) jedy, omamné a psychotropné látky,  

g) lieky,  

h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,  

i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy a exempláre voľne žijúcich živočíchov 

a invázne druhy živočíchov,  

j) 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,  

k) chránené druhy rastlín, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,  

l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli 

spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov. 

 

 

 

 

 



Článok 11 

Cena nájomného za prenajatú plochu počas konania príležitostných trhov 
1. Umiestnenie predajného stánku počas konania príležitostných trhov na verejnom priestranstve    

sa považuje v zmysle VZN o miestnych daniach za osobitné užívanie verejného priestranstva. 

2. Nájomné za prenajatú plochu sa teda určuje sadzbou dane za osobitné užívanie verejného 

priestranstva za umiestnenie predajného zariadenia stanovenej v uvedenom VZN. Doklad                 

o zaplatení poplatku za umiestnenie predajného stánku je predávajúci povinný mať vyvesený         

na stánku na viditeľnom mieste počas celej prevádzkovej aj predajnej doby stánku a na požiadanie 

ho predložiť kontrolných orgánom. 

3. Stánky, v ktorých sa predávajú výrobky ľudových remesiel spojené s ukážkami ich výroby          

sa poskytujú bezplatne. 

Článok 12 

Podmienky predaja 
1. Fyzické osoby a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste (ďalej aj „predávajúci“)           

sú povinné dodržiavať hygienické a veterinárne predpisy, nariadenia v oblasti obchodu, cien, 

poplatkov a všetky ostatné súvisiace predpisy a tiež umožniť výkon úradnej kontroly a zabezpečiť 

splnenie uložených opatrení.  

2. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí byť zdravotne neškodný a musí 

zodpovedať kvalitatívnym podmienkam.  

3. Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené zeminy a zvädnutých častí, ovocie 

musí byť kvalitatívne roztriedené a počas predaja uložené v debnách, košoch príp. vyložené           

na zákazníkom dostupnom mieste. Tovar musí byť označený v zmysle platnej legislatívy (druhom, 

triedou, prípadne odrodou, krajinou pôvodu,...).  

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

na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a kvality. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu potvrdenie      

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

5. Ak sa kontrolou zistí, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám stanovených všeobecne 

záväznými predpismi, kontrolný orgán:  

a) zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej 

nezávadnosti a kvality ako i peňažnú sankciu podľa platných predpisov,  

b) upozorní na túto skutočnosť správcu trhového miesta a príslušný orgán, u ktorého                 

je predávajúci registrovaný.  

6. Správca trhového miesta, orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy, orgán štátnej správy 

na úseku verejného zdravotníctva, Slovenská obchodná inšpekcia môžu obmedziť alebo zakázať 

predaj niektorých tovarov vzhľadom na podmienky predaja, kvalitu a nákazovú situáciu.  

7. Podmienkou predaja predávajúceho na trhovom mieste je platné povolenie k predaju vydané 

správcom trhového miesta.  

8. Všetky fyzické a právnické osoby, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Vyhlášky č. 55/1994 Z.z.,   

sú povinné pri predaji tovaru používať elektronické registračné pokladne na vedenie evidencie 

tržieb.  

9. Predávajúci je povinný na dobu svojej neprítomnosti určiť zodpovedného zástupcu.  

10. Stánky, v ktorých sa predáva originálne spotrebiteľsky balený potravinársky tovar, musia byť 

vybavené vhodným predajným pultom, rohožami a regálmi tak, aby potraviny neboli skladované  

na zemi a musia mať rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej 

len „RÚVZ“) k prevádzke.  

11. Stánky, v ktorých sa predáva nebalený potravinársky tovar musia mať zariadenie s tečúcou 

pitnou vodou na umývanie rúk a náradia, musia byť vybavené čistiacimi prostriedkami, mydlom, 

jedno rázovými utierkami a nádobami na odpad. Stánky musia byť vybavené vhodným predajným 

pultom, rohožami a regálmi tak, aby potraviny neboli skladované na zemi a musia mať rozhodnutie 

príslušného RÚVZ k prevádzke.  

12. Potraviny a nápoje môžu byť podávané len v jednorazových nenávratných obaloch a pohároch.  



13. Na skladovanie potravín - mäso, mäsové výrobky, mliečne výrobky, musia byť zabezpečené       

a včas zapojené chladiace a mraziace zariadenia. Musí byť zabezpečené oddelené skladovanie 

všetkých nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich zdravotnú neškodnosť             

a kvalitu.  

14. Príprava občerstvenia musí byť oddelená od verejného priestranstva.  

15. Predávajúci, ktorý bude vykonávať predaj potravín a surovín musí zabezpečiť na predajnom 

mieste vyhovujúce podmienky pre skladovanie a predaj.  

16. Predávajúci si počas celého priebehu príležitostného trhu zabezpečuje stráženie stánkov sám     

a na vlastné náklady.  

17. Pripojenie stánkov na elektrickú energiu je možné len s certifikovanými prenosnými 

elektrickými zariadeniami v zmysle STN EN 33 1610.  

18. Predávajúci je povinný dodržiavať platné predpisy bezpečnosti ochrany zdravia pri práci 

a platné predpisy požiarnej ochrany. Stánky musia vyhovovať platným STN.  

19. Osoby vykonávajúce predaj potravín musia byť zdravotne a odborne spôsobilé a sú povinné    

sa preukázať zdravotným preukazom a osvedčením o odbornej spôsobilosti.  

20. Nebalené potravinárske výrobky (nebalené pečivo, cukrovinky a pod.) musia byť                      

pri vystavovaní chránené pred kontamináciou ochranným krytom (vhodné zariadenia sú dózy alebo 

vitríny). Pri manipulácii je potrebné používať čisté pomôcky a náradie. 

21. Pri predaji živých rýb musí byť zásielka sprevádzaná komerčným dokladom. Živé sladkovodné 

ryby možno krátkodobo uchovať v špeciálnych nádržiach s vodou obohacovanou kyslíkom. Ryby 

musia byť uchovávané v nádobách s hladkým vnútorným povrchom so stálym prítokom vody, príp. 

s možnosťou jej pravidelnej výmeny každé 3 hodiny. Nádoby nesmú byť preplnené – na 1 m3 vody 

cca 200 kg rýb. Predajca musí mať nádobu na uhynuté ryby – musí byť označená. Výlov                 

a manipulácia je povolená len s použitím podberáka. Je zakázané spôsobovať rybám bolesť a týrať 

ich. Predajca je z dôvodu zabezpečenia ochrany rýb povinný informovať spotrebiteľa o potrebe 

zabitia alebo opakovaného vloženia rýb do vody v časovom limite 30 minút.  

22. Pri predaji živočíšnych výrobkov z vlastnej chovateľskej činnosti (mäso z hydiny, z králikov, 

vajcia, med, surové mlieko) musí predávajúci mať doklad o registrácii vydaný príslušnou 

regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na danú činnosť. Výrobky musia byť označené     

v súlade s Nariadením vlády SR 360/2011 a Nariadením vlády SR 359/2011.  

23. Pri predaji pekárenských a cukrárenských výrobkov, mäsa, mäsových a mliečnych výrobkov je 

predaj možný len cez ambulantné predajne, ktoré sú na daný predaj schválené Regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva, resp. Úradom verejného zdravotníctva SR. Predaj pekárskych                    

a cukrárskych výrobkov musí spĺňať požiadavky vyhlášky MPRV SR č. 24/2014.  

24. Medovníky možno predávať len spotrebiteľsky balené, od výrobcov schválených na danú 

činnosť RÚVZ, výrobky musia byť označené v zmysle platnej legislatívy.  

25. Pri predaji sušeného ovocia, orechov, tepelne upravených gaštanov, zemiakov, kukurice, 

pukancov a podobného sortimentu predávajúci musí mať doklad o registrácii vydaný príslušnou 

RVPS, resp. má rozhodnutie vydané RÚVZ (ak ide o tepelne upravené gaštany, zemiaky, kukuricu 

a pukance), ak ide o nebalené výrobky, musia byť chránené pred kontamináciou kupujúcich 

(vhodné zariadenia – dózy, vitríny a pod.).  

26. Pri predaji občerstvenia, húb, liečivých rastlín – je potrebné vyžiadať stanovisko od vecne 

a miestne príslušného RÚVZ.  

27.  

Článok 13 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 
1. Predávajúci je povinný okrem povinností v zmysle § 11 zákona č. 178/1998:  

a) predávať len na predajnom mieste určenom správcom trhového miesta,  

b) označiť predajný stánok menom a adresou fyzickej alebo právnickej osoby zodpovednej          

za predaj tovaru,  

c) dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy,  



d) tovar viditeľne označiť cenovkami a kvalitatívnou triedou, zabezpečiť predaj v súlade               

s cenovými predpismi a ceny správne účtovať, nesmie uvádzať o predávanom tovare 

nepravdivé údaje s cieľom oklamať alebo poškodiť spotrebiteľa,  

e) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o vlastnostiach 

predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom     

na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami,  

f) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť týchto údajov, používať len váhy, miery a závažia opatrené platnou 

ciachou,  

g) zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne neškodných potravín,  

h) vylúčiť zdraviu škodlivé, skazené a falšované potraviny,  

i) mať pri predaji čistý pracovný odev,  

j) prevádzkovatelia stánkov s občerstvením sú povinní zabezpečiť stánok, ktorý je vybavený         

s tečúcou pitnou vodou (vrátane teplej vody),  

k) prevádzkovatelia stánkov s občerstvením majú mať primerané zariadenie na čistenie 

pracovných pomôcok a vybavenia,  

l) mať povolenie od obce na predaj (nenahrádza ho doklad o zaplatení na trhovom mieste),  

m) nahlásiť najneskôr 24 hodín vopred príchod zásielky produktov živočíšneho pôvodu, 

nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia (ďalej len: zásielka) v mieste určenia 

pochádzajúcej z iného členského štátu Európskej únie príslušnej regionálnej veterinárnej            

a potravinovej správe prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej                     

a potravinovej správy príchod zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh 

zásielky a jej množstvo; ustanovenie sa vzťahuje aj na dovoz potravín, 

n) dodržiavať trhový poriadok, 

o) používať elektronickú registračnú pokladnicu, alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa 

osobitných predpisov, 

p) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 

kontrolu správnosti váženia 

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný správcovi a orgánu dozoru predložiť:  

a) doklad o oprávnení na podnikanie,  

c) preukaz totožnosti,  

d) povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  

e) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné 

zariadenie alebo predajnú plochu,  

f) pri predaji húb - osvedčenie o ich odbornej spôsobilosti,  

g) zdravotný preukaz a posudok prísl. orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter 

predávaného tovaru a poskytovaných služieb.  

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

výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.  

3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach 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. Predaj na príležitostných trhoch je možný iba vopred ohláseným predajcom. Predajca                

je povinný obci Rožkovany zaplatiť poplatok podľa príslušného VZN o miestnych daniach             

a poplatkoch. 

 

Článok 14 

Práva a povinnosti správcu trhového miesta 
1. Správca trhového miesta je povinný okrem povinností stanovených v zmysle zákona 

č. 178/1998 zabezpečiť:  

a) prideľovanie miest na predaj predávajúcim podľa kapacitných možností trhového 

miesta,  



b) sociálne zariadenia pre predávajúcich a kupujúcich,  

c) dostatok odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadkov, ich pravidelné 

vyprázdňovanie a dezinfekciu, vyčlenenie priestoru na umiestnenie odpadových 

nádob,  

d) udržiavanie čistoty a poriadku v priestore trhového miesta,  

e) elektrické prípojky a zdroj pitnej vody pre stánky poskytujúce občerstvenie a stánky 

s predajom potravín, ktoré si vyžadujú osobitné podmienky skladovania (napr. 

mäsové a mliečne výrobky a pod.),  

f) dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických predpisov a opatrení, 

g) dozor nad dodržiavaním podmienok predaja a ostatných súvisiacich platných 

predpisov,  

h) kontrolu oprávnenosti predaja jednotlivými osobami, oprávnenie na podnikanie         

v danej oblasti podľa osobitných predpisov, ako i povolenie na predaj výrobkov        

a poskytovanie služieb vydané obcou,  

i) kontrolu označenia stánkov menom a adresou zodpovednej osoby za predaj,          

ako i označenia tovaru cenovkami,  

j) zakázanie predaja tovaru, prípadne vylúčenie predávajúceho z predaja za porušenie 

povinností ustanovených v podmienkach predaja,  

k) spoluprácu s orgánmi vykonávajúcimi na trhovom mieste kontrolnú činnosť,  

l) podmienky pre ochranu zdravia, bezpečnosti a požiarnej ochrany,  

m) kontrolu dodržiavania trhového poriadku.  

n) nahlásenie predaja potravín na trhových miestach príslušnej regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správe pred uskutočnením predaja (deň vopred),  

2. Správca trhového miesta je povinný trhový poriadok zverejniť na viditeľnom mieste 

a zabezpečiť dodržiavanie tohto VZN a ostatných podmienok pri predaji výrobkov 

a poskytovaní služieb v zmysle zákona č. 178/1998.  

 

Článok 15 

Ceny tovaru 
Ceny tovarov na trhovisku sú tvorené dohodou medzí kupujúcim a predávajúcim v zmysle zákona o 

cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

                                                             Článok 16 

                                                    Kontrolná činnosť 

1. Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a nad poskytovaním služieb              

na trhových miestach okrem orgánov uvedených v § 12 zákona č. 178/1998 vykonáva Obec 

Rožkovany prostredníctvom fyzických osôb poverených starostom obce. 

2. Ak správca trhoviska zistí porušenie povinností u predávajúcich bezodkladne to oznámi 

príslušnému orgánu potravinového dozoru (RÚVZ a RVPS).  

 

 

Článok 17  

Sankčné opatrenia 
1. Porušenie ustanovení tohto VZN je porušením § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov.  

2. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 

pokutu do výšky 6 638,- EUR za porušenie nariadenia obce podľa §13 ods. 9 a 10 zákona    

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

3. Obec Rožkovany môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá predáva výrobky 

a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia pokutu do výšky 17 000,- EUR            

v zmysle § 12 zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

4. Pokuty uložené orgánmi obce sú príjmom obce.  



5. V prípade zistenia nedostatkov môže byť zo strany orgánu dozoru uložená bloková pokuta v 

zmysle § 13 zákona č. 178/1998.  

 

Článok 18 

Záverečné ustanovenia 
1. VZN bolo prerokované a schválené na 8. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rožkovanoch        

dňa 11.09.2015, uznesením č. 82/2015. 

 

2. Toto VZN  nadobúda účinnosť a platnosť 15. dňom od jeho schválenia Obecným 

zastupiteľstvom,  t. j. 26.09.2015. 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Rožkovany  dňa:  27.08.2015 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:       11.09.2015 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Rožkovany dňa:               11.09.2015 

VZN zvesené dňa:                                                                          
 
 
 
 

 

 

 

 

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

PhDr. Beáta Kollárová, PhD. 

starostka obce 


