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Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 5 zákona č. 178/1998 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení
neskorších predpisov a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivana pri Nitre o predaji výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste na území obce Ivanka pri Nitre

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste na území obce pri zriaďovaní a povoľovaní
trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania zákona
č. 178/1998 Z.z. (ďalej len zákona)

Článok 2
Základné pojmy
1. Trhovým miestom sa rozumie trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné
priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.
2. Trhoviskom sa rozumie nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené
na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
3. Tržnicou sa rozumie kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach.
4. Príležitostným trhom sa rozumie 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 sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj
na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj
na verejnom priestranstve pred prevádzkárňou; 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 sa rozumie stánok s celoročnou prevádzkou alebo
so sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve
a je vlastnený predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu.
2

7. 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.
8. 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.
9. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných
predpisov.

Článok 3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta, s výnimkou prenosných predajných zariadení
a pojazdných predajní a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
na území obce vydáva Obec Ivanka pri Nitre (Obecný úrad Ivanka pri Nitre).
2. Za trvalé trhové miesto v obci Ivanka pri Nitre sa považuje: Parkovisko na verejnom
priestranstve za Kultúrnym domom v Ivanke pri Nitre, Krakovská ulica parcela číslo 683,
(LV č.1183) a sála kultúrneho domu + vestibul, kuchyňa a sociálne zariadenia
na Novozámockej ulici č. 141/326 – prenájom podľa dohody.
3. Týmto VZN sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
Upravuje ním najmä:
a) druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
b) trhové dni, predajný a prevádzkový čas
trhové dni: pondelok až piatok
Predajný čas:
• pondelok - štvrtok medzi 9,00 – 11,00 hod. a medzi 13,00 – 15,00 hod.
• piatok medzi 9,00 - 11,00 hod.
c) ďalšie skutočnosti, ako sú napr. povinnosti predávajúcich, správcu trhoviska a ďalšie.

Článok 4
Správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu a ostatných trhových miest
1. Správu trhoviska vykonáva obec Ivanka pri Nitre.
2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva Obec Ivanka pri Nitre.
3. Za príležitostné trhové miesto sa určuje areál miestneho parku Ivanka pri Nitre – počas
hodových dní, kultúrnych a športových aktivít podľa osobitného režimu.

Článok 5
Práva a povinnosti správcu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
1. Pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový
poriadok, ktorý obec po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením.
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2. Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste.
3. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
4. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len "oprávnenie na podnikanie") podľa
osobitných predpisov a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhových miestach
b) doklad o nadobudnutí tovaru
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej
pokladnice podľa osobitných predpisov.
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
aj po ich skončení
e) dodržiavanie trhového poriadku
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov (ďalej len "vlastné použité výrobky") fyzickými osobami medzi
sebou na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov
posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných
výrobkov.
5. Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti
predávajúceho. Správca trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci
nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých predaj
je zakázaný.
6. Oprávnenie na podnikanie (odsek 4 písm. a) a doklad o nadobudnutí tovaru (odsek 4
písm. b) sa nevyžadujú, 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.

Článok 6
Sortiment výrobkov, tovarov a služieb, ktorých predaj a poskytovanie
je na trhovisku povolené
1. Na predaj na trhovisku možno ponúknuť nasledovný tovar:
a) ovocie a zeleninu
b) kvety, výrobky z kvetov a zelene
c) dreviny, kry a ich priesady a semená kvetov a zeleniny
d) včelie produkty odsúhlasené príslušným veterinárnym orgánom
e) predaj neoznačených slepačích vajec z vlastnej výroby tzv. prebytkov, len ak:
• pochádzajú z vlastného chovu, počet predávaných vajec nepresahuje 200 ks za deň
• vajcia nie sú staršie ako 14 dní odo dňa znášky
• ak nie je možné zabezpečiť predpísané teploty pre skladovanie a manipuláciu s nimi
v rozpätí od 5 oC do 18 oC je možné ich predávať iba z chladiarenských boxov
• vajcia nesmú byť vystavené priamemu účinku slnečného svetla a tepla
f) živé konzumné ryby v predvianočnom období na základe súhlasu veterinárnej správy
g) hydinu a zverinu z vlastnej produkcie, ak je majiteľ zaregistrovaný na Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe
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h) spotrebný tovar, ktorým sú najmä textilné výrobky, obuv, domáce potreby, drobný
tovar, papierenské výrobky, výrobky spotrebnej techniky, drogériový tovar, kozmetika,
športový tovar, výrobky z dreva
i) chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného
orgánu kontroly potravín.
2. Na trhovisku možno poskytovať tieto 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.

Článok 7
Ambulantný predaj
1. V obci sa ambulantne môžu predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
c) spotrebné výrobky, ustanovenie článku 9 ods. 2 nie je dotknuté
d) jedlá a nápoje na priamu konzumáciu na mieste
e) balená a nebalená zmrzlina
f) ovocie a zelenina
g) potraviny v súlade s VZN obce podľa článku 8 ods. 1
h) kvetiny
i) žreby okamžitých lotérií
j) predaj potravín živočíšneho pôvodu z pojazdných predajní
k) predaj chleba, pečiva a iných pekárenských výrobkov z pojazdných predajní
2. Podľa § 79 potravinového kódexu SR musí byť ambulantný predaj potravín viazaný
na stabilnú predajňu, zariadenie spoločného stravovania alebo výrobňu potravín.
3. Ambulantný predaj pri cestách na území obce a mimo obce sa zakazuje.

Článok 8
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach sa zakazuje 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 predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch
f) jedy, omamné a psychotropné látky
g) lieky
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h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy 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 rastliny, 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 9
Obmedzenie predaja na trhových miestach
1. Na trhových miestach sa môžu predávať iba potraviny, ktoré ustanoví obec všeobecne
záväzným nariadením po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly
potravín k návrhu tohto všeobecne záväzného nariadenia. Obec v súlade s článkom 7
vo všeobecne záväznom nariadení ustanoví, ktoré potraviny možno predávať ambulantne,
a podmienky ich predaja. Ustanovenie článku 7 ods. 1 písm. d) až f) tým nie je dotknuté.
2. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar
a hračky, sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v prevádzkárňach trhovísk,
v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach. Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené
na napájanie z elektrickej siete, sa môžu predávať iba v prevádzkárňach tržníc a v stánkoch
s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich
funkčnosti. Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkárňach tržníc,
v prevádzkárňach trhovísk a v pojazdných predajniach.
3. Obmedzenia podľa odseku 2 sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené
s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.

Článok 10
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať
služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou.
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2. Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce sa zakazuje; obcou sa na účely
tohto zákona rozumie územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok
a koniec obce, ako aj územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok
a koniec miestnej časti obce.

Článok 11
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu
podľa osobitných predpisov
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia
g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa
osobitných predpisov.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta
s ambulantným predajom a orgánu dozoru (čl. 13 ods. 1):
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a 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 a poskytovaných služieb
d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti
e) 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 (čl. 10 písm. b) je povinná
poskytnúť orgánom dozoru (čl. 13 ods. 1) na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru,
ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.

Článok 12
Ďalšie povinnosti
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach musia spĺňať
ďalšie požiadavky podľa nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov:
1. Nariadenia (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín v platnom znení
2. Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
3. Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
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4. Nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré
potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá
5. Nariadenie vlády SR č. 360/2001 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 prevádzákarňam
6. Vyhláška č. 163/2014 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky a potravín na účely informovanie spotrebiteľa
7. Vyhláška č. 24/2014 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 23. januára 2014 o pekárenských výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách.

Článok 13
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 vykonáva :
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín
c) Obec
(ďalej len "orgány dozoru")
2. Orgán dozoru uloží pokutu do 17 000 € fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej
osobe, ktorá:
a) zriadila trhové miesto bez povolenia (čl. ods. 1), alebo správcovi trhoviska za porušenie
povinností podľa čl. 5 ods. 1 a 3,
b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj
je zakázaný (čl. 8), alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj (čl. 9 ods. 1) alebo
predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc,
v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, mimo takto určených
miest (čl. 9 ods. 2)
c) porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách a pri diaľniciach mimo obce (§7 ods.2)
3. Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou a orgánmi úradnej kontroly
potravín je príjmom štátneho rozpočtu, výnos pokút uložených obcou je príjmom obce.
4. Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila
trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom
mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 11 (ďalej len
porušiteľ). Opatrenie oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotoví o ňom na mieste
písomný záznam, ktorá sa odovzdá porušiteľovi. Ak porušiteľ s opatrením nesúhlasí, môže
proti nemu podať do troch dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky. Námietky
nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne do piatich pracovných dní odo dňa ich
doručenia starosta, ak je orgánom dozoru, riaditeľ príslušného inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie, ak je orgánom dozoru Slovenská obchodná inšpekcia, alebo vedúci
zamestnanec príslušného orgánu úradnej kontroly potravín. Rozhodnutie sa doručí
porušiteľovi a je právoplatné.
5. Orgán dozoru zruší zákaz predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
uložený opatrením podľa odseku 4, ak porušiteľ odstráni zistené nedostatky.
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6. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
7. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa
osobitných predpisov.
8. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných
predpisov nie sú týmto zákonom dotknuté.
9. Na konanie o uložení pokuty a na rozhodovanie o námietkach proti opatreniu sa vzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní.

Článok 14
Priestupky
1. Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí fyzická osoba, ktorá:
a) zriadila trhové miesto bez povolenia
b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia
c) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný , alebo ktoré nie sú
určené obcou na predaj
d) predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach trhovísk, v stánkoch
s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkárňou jej
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest
e) poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách a diaľniciach mimo obce
2. Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú orgány dozoru. Priestupky podľa odseku 1 písm.
e) prejednávajú v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru.
3. Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta do 8 000 €. V blokovom konaní možno uložiť
za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 4 000 €.
4. Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou, orgánmi úradnej kontroly
potravín a orgánmi Policajného zboru za priestupky podľa odseku 1 je príjmom štátneho
rozpočtu. Výnos pokút uložených obcou za priestupky podľa odseku 1 je príjmom rozpočtu
obce.
5. Na priestupky a konania o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

Článok 15
Súčinnosť
Ak sa zamestnancom orgánov dozoru pri výkone úloh, na ktoré sú oprávnení, kladie fyzický
odpor, alebo ak sa im sťažuje alebo marí výkon dozoru podľa tohto zákona, alebo ak sa taký
odpor alebo prekážky očakávajú, môžu zamestnanci orgánov dozoru požiadať pri plnení
týchto úloh o súčinnosť Policajný zbor.
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Článok 16
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Ivanke pri Nitre
Uznesením č. 101/2015-OZ, zo dňa 29.10.2015.
2. Toto VZN bolo schválené dňa 29.10.2015 a nadobúda účinnosť dňa 17.11.2015 .

V Ivanke pri Nitre, dňa 30.10.2015

Bc. Ľuboš GÁL
starosta obce
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