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Všeobecne záväzné nariadenie obce  Kocurany č. 72/2016 o podmienkach
predaja  výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území

obce Kocurany

§ 1
Všeobecné ustanovenie

Obec Kocurany na základe § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení  neskorších  predpisov,  zákona  č.  178/1998  Z.z.  o podmienkach  predaja  výrobkov
a poskytovania  služieb  na  trhových  miestach  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  zákon)
a o zmene  a doplnení  zákona č.  455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a zákona č. 634/1992 Zb.
o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 

v y d á v a

pre územie obce Kocurany  toto
Všeobecne záväzné nariadenie  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na

trhových miestach na území obce Kocurany

§ 2
Úvodné ustanovenie

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území obce, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov
a poskytovaní  služieb  na  trhových  miestach, povinností  správcu  trhových  miest,  oprávnenia
orgánov pri kontrole dodržiavania tohto VZN a príslušných zákonov.

§ 3
Základné pojmy

1./ Na účely tohto nariadenia sa rozumie:

a) Trhovým miestom trhovisko, tržnica stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené
na príležitostný trh alebo ambulantný predaj. 
b) Trhoviskom nekryté, alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj
výrobkov  a poskytovanie  služieb.  Trhoviskom  zriadeným  na  verejnom  priestranstve  v obci
Kocurany je priestranstvo pred obecným úradom, Kocurany č. 105.
c)  Tržnicou kryté  zariadenie  trvale  účelovo  určené  na  predaj  výrobkov a poskytovanie  služieb
v prevádzkárňach  a na  prenosných  predajných  zariadeniach.  V obci  Kocurany  nie  je  zriadená
tržnica.
d)  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.  Za  druh  príležitostných  trhov  na  ktorých  sa  realizuje  predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na účely tohto nariadenia sa považujú: jarmoky, sezónne, výročné
či  iné  trhy,  chovateľské  a poľovnícke  výstavy,   športové,  kultúrne  a  spoločenské  podujatia
organizované  na  základe  povolenia  obce  na  dočasne  určenom verejnom priestranstve  v období
a v rozsahu uvedenom v povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.



e)  Ambulantný  predaj 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 sa nepovažuje            predajné
zariadenie, na ktorého zariadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa            osobitného zákona.
Ambulantný predaj na území obce Kocurany možno vykonávať na trhovisku špecifikovanom v § 3,
ods. 1 písmeno b) tohto nariadenia. 
f)  Stánok  s trvalým  stanovišťom  stánok  s celoročnou  prevádzkou  alebo  sezónnou
prevádzkou,  ktorý  je  stavbou  umiestnenou  na  verejnom  priestranstve  a je  vlastnený
predávajúcim alebo prenajatý  predávajúcemu.  Takýmto  zariadením je  bufet  v športovom areáli,
Kocurany č. 157.
2./ Za trhové miesto sa na účely tohto nariadenia 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.

§ 4
Určenie trhových miest a prevádzková doba

1./ Na území obce Kocurany je zriadené trhovisko: pred Obecným úradom, Kocurany č. 105 

2./ Verejné priestranstvá určené na príležitostný trh na území obce Kocurany sú: 
a)   priestranstvo v športovom areáli k.ú. Kocurany, časť parc.reg. C č. 546/1 a 546/2, 
      ohraničená oplotením;
b)   námestie,  k.ú. Kocurany, časť parc. reg. C č. 392,393, 394 a 395;
 
3./ Verejné priestranstvá určené na ambulantný predaj na území obce Kocurany sú: 
a) trhovisko uvedené v § 4 ods. 1./ tohto nariadenia;

4./ Predaj  výrobkov  a poskytovanie  služieb  na   území  obce  Kocurany,   možno  vykonávať  na
základe povolenia obce Kocurany a v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov   na
trhovisku a ambulantným predajom na určených miestach.

5./ Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na  území obce Kocurany možno vykonávať na základe
povolenia  obce  Kocurany  a v súlade  s ustanoveniami  príslušných  právnych  predpisov    na
príležitostnom trhu na určených miestach (§ 4 ods. 2 tohto nariadenia) počas obdobia celého roka
a to samostatne, alebo ako súčasť  podujatí a v rozsahu dní trvania konkrétneho podujatia, ktorých
druh je  uvedený v § 3 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia, v čase od 8,00 hod. do 23,00 hod.

6./ Súčasťou tohto nariadenia je  trhový poriadok, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.

§ 5
Povolenie na zriadenie trhového miesta a povolenie na predaj výrobkov

1./ Povolenie na zriadenie trhového miesta, na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste vydáva obec Kocurany.

2./ Pri  povoľovaní  zriadenia  trhového  miesta  obce  Kocurany  prihliada  na  ochranu  verejného
poriadku,  verejný  záujem,  účelovosť,  bezpečnosť  a kultúrnosť  predaja  výrobkov a poskytovania
služieb.

3./ Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe
písomnej alebo ústnej žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste a na základe zákona 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových  miestach  v znení  neskorších  predpisov  a o zmene  a doplnení  zákona  č.  455/1991  Zb.



o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Splnenie podmienok podľa § 10 zákona sa preukazuje predložením:
a) kópie oprávnenia na podnikanie, ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. a) zákona, žiadateľ
predloží kópiu oprávnenia na podnikanie k nahliadnutiu,
b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plody, ak je žiadateľom osoba podľa §
10 písm. b) zákona, 
c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité
výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c) zákona.
d) ďalších príloh alebo dokladov podľa § 3 ods. 5a 6 zákona.

§ 6
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby

1./ Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby
osoby, ktoré preukážu splnenie podmienok podľa §10 a § 11 zákona č. 178/1998 Z. z.: 

 a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 2
Obchodného zákonníka  v znení  neskorších  predpisov,  zákona č.  455/1991 Zb.  o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov),
b) ak je žiadateľom fyzická osoba, predloží čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané
výrobky pochádzajú z jeho vlastnej  pestovateľskej  alebo chovateľskej  činnosti  alebo ide o lesné
plody a to: samostatne hospodáriaci roľník, drobnochovateľa a pestovatelia,
c) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia,
d) fyzické osoby predložia čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky sú jeho vlastné použité
výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
g) predávať  výrobky  na  trhových  miestach  môžu  za  rovnakých  podmienok  i občania  iných
členských štátov Európskej únie,
h) pri ambulantnom predaji potravín je predávajúci povinný predložiť súhlas na ambulantný predaj
potravín Regionálneho úradu zdravotníctva resp.: Úradu verejného zdravotníctva.

§ 7
Povinnosti predávajúcich na trhovom mieste

1./ Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) predávajúci  si  na  vlastné  náklady  zabezpečí  predajné  miesto  v mieste  konania  trhu  podľa
pokynov zodpovedného pracovníka obce Kocurany,
b) predajné miesto musí byť viditeľne označené: menom a adresou FO alebo PO zodpovednej za
predaj pre prípad uplatnenia reklamácie,
c) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
d) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,
e) každý  predávajúci  je  osobne  zodpovedný  za  čistotu,  poriadok  a bezpečnosť  chodu  svojej
prevádzky ale aj ním zavinené škody na verejnom priestranstve. Súčasne je povinný zabezpečiť
svoj tovar pred odcudzením,
f) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
g) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správcovi váženia,
h) potravinárske  výrobky musia  byť  zdravotne  nezávadné  a ich  uskladnenie  musí  byť  v súlade
s hygienickými predpismi. Za kvalitu predávaných výrobkov zodpovedá predávajúci.
i) predávajúci potravín je povinný predložiť súhlas na ambulantný predaj potravín Regionálneho
úradu zdravotníctva resp. Úradu verejného zdravotníctva,
k) predávajúcu  musí  rešpektovať  začiatok  a koniec  trhového  dňa  a riadiť  sa  pokynmi  správcu
trhoviska,



l) pre  predaji  medu  a vajíčok  z vlastnej  produkcie  chovateľa,  predloží   potvrdenie  o registrácii
podľa § 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti,
m) pre predaji ovocia a zeleniny z vlastnej produkcie (prebytky), predloží potvrdenie o registrácii
na  priamy  predaj  a dodávanie  malého  množstva  prvotných  produktov  rastlinného  pôvodu
konečnému  spotrebiteľovi  v zmysle  NR SR č.  360/2011 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.

2./ Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska a     orgánom dozoru:
a)  doklad o oprávnení  na podnikanie,  povolenie na predaj  výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste, 
b) povolenie na predaj  a zaplatenie  dane za užívanie verejného priestranstva  v zmysle  platného
VZN, 
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter
predávaného tovaru a poskytovanie služieb, 
d) doklad  o nadobudnutí  tovaru,  doklad  sa  nevyžaduje  ak  ide  o predaj  vlastných  použitých
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve,  na predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov
z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.
e)  pri predaji húb na trhovisku osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvedenú činnosť,
f) autorizačnú inšpekčnú knihu.

§ 8
Zákaz predaja niektorých výrobkov

1./ Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) liehoviny, destiláty a spotrebiteľský balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na predaj
liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
e) tabak a tabakové výrobky a výrobky ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
f) jedy, omamné a psychotropné látky, 
g) lieky,
h) automobily, motocykle a iné súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené  druhy  živočíchov,  exempláre  živočíchov,  nebezpečné  živočíchy  a invázne  druhy
živočíchov,
j) živé zvieratá,  zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb, na predaj domácej
vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov na trhovisku,
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,
m) predaj nekvalitného tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo pôvodu.
2,/ V obci sa zakazuje  podomový predaj.

§ 9
Druhy predávaných výrobkov a poskytovanie služieb

1./ Na trhových  miestach uvedených v § 4 ods. 1 a     2 tohto nariadenia sa môžu predávať:
a) potraviny  uvedené  v trhovom  poriadku  obce  Kocurany  na  základe  súhlasného  stanoviska
príslušného orgánu úradnej kontroly potravín 
b) poľnohospodárske výrobky – kvety, okrasné kry, priesady, sadenice, semená, ovocie, zelenina,
obilie a pod.,



c) včelí med, lesné plody, huby, liečivé rastliny a produkty z nich,
d) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
e) knihy, denná a periodická tlač,
f) žreby okamžitých lotérii a žrebových vecných lotérií,
g) balená a nebalená zmrzlina,
h) cukrárenské výrobky dlhodobej trvanlivosti (medovníky, turecký med, oblátky a pod.)
i) ďalšie výrobky a služby uvedené v čl. II. Trhového poriadku obce Kocurany

2./ Obmedzenie predaja výrobkov:
a) Vzhľadom  na  obmedzenia  uvedené  v  §7  zákona  v náväznosti  na  charakter  a  vybavenosť
trhových  miest  zriadených  obcou  Kocurany,  sa  elektrotechnické  výrobky,  ktoré  sú  určené  na
napájanie  z elektrickej  siete  nemôžu  predávať  na  trhových  miestach  na  území  obce  Kocurany,
nakoľko tieto nespĺňajú legislatívne podmienky na predaj elektrotechnických výrobkov.
b) Vzhľadom  na  obmedzenia  uvedené  v  §7  zákona  v náväznosti  na  charakter  a  vybavenosť
trhových miest zriadených obcou Kocurany, sa spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné
výrobky,  obuv,  domáce  potreby,  elektrotechnické  výrobky,  drobný tovar,  papierenské  výrobky,
kozmetika, drogériový tovar a hračky, môžu predávať len na príležitostných trhoch a v pojazdných
predajniach. 

3./  Na trhových miestach možno poskytovať služby určené správcom trhového miesta v súlade so
schváleným  trhovým  poriadkom,  technickými,  prevádzkovými,  estetickými  a legislatívnymi
podmienkami určenými pre konkrétny druh poskytovaných služieb na určenom trhovom mieste.

4./ Na trhových  miestach uvedených v § 4 ods. 3 tohto nariadenia sa môžu ambulantne predávať:
- knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- potraviny v súlade s VZN
- balenú zmrzlinu,
- ovocie a zelenina,
- kvety,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.

§ 10
Orgány dozoru a sankcie

1./ Dozor  nad  dodržiavaním  zákona  č.  178/1998  Z.  z.  o podmienkach  predaja  výrokov
a poskytovanie služieb na trhových miestach v neskorších predpisov vykonáva:

- Slovenská obchodná inšpekcia,
- Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
- Obec Kocurany prostredníctvom poverených zamestnancov.

2./ Orgán dozoru uloží pokutu do 17.000,- EUR fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej
osobe za porušenie povinností podľa § 12 ods. 2 zákona.

3./ Orgán dozoru uloží pokutu fyzickej osobe za priestupok v súlade s § 13 zákona do 8000,-EUR;
v blokovom konaní možno uložiť pokutu do 4000,-EUR.

4./ Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou a orgánmi úradnej kontroly potravín
je príjmom štátneho rozpočtu; výnos pokút uložených obcou je príjmom obce.



§ 11
Záverečné ustanovenia

1/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení o podmienkach predaja výrokov a poskytovanie služieb
na trhových miestach sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kocurany dňa 25.5.2016  uznesením
číslo 477/16/2016 písm. l).  

2/  Dňom  účinnosti  tohto  všeobecného  záväzného  nariadenia  o podmienkach  predaja  výrobkov
a poskytovanie  služieb  na  trhových  miestach  sa  zrušuje  VZN  obce  Kocurany  č.  02/99
o podmienkach  predaja výrokov a poskytovanie služieb na trhových miestach a Trhový poriadok
obce Kocurany zo dňa 12.04.1999.

3/  Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.7.2016.

V Kocuranoch, dňa 25.05.2016                                         

                                                                                                             Ing. Vojtech Čičmanec
                                                                                                                     starosta obce


