NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce Sučany
č. …../2017
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
v obci Sučany
Obecné zastupiteľstvo v obci Sučany v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a § 3 ods. 8
zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v
platnom znení a zák. NR SR č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobností orgánov vo veciach
ochrany spotrebiteľa vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Sučany (ďalej „VZN“).
Článok I
Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN upravuje podmienky a postup pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach v obci Sučany.
Článok II
Trhové miesta
1.

Na území obce Sučany sú tieto trhové miesta:
a) Trhoviská:
- verejné priestranstvo na námestí SNP
- ul. Osloboditeľov (pri parku)
- ul. Fatranská (otoč autobusov)
- staré futbalové ihrisko,
- trhovisko na parkovisku pri obecnom úrade.
b) Priestranstvá určené na príležitostné trhy: priestory trhovísk, verejné priestranstvá
a iné priestory vo vlastníctve fyzických a právnických osôb za podmienky ich súhlasu
d) Priestranstvá určené na ambulantný predaj: priestory trhovísk, verejné priestranstvá
a iné priestory vo vlastníctve fyzických a právnických osôb za podmienky ich súhlasu
2. Správcom trhovísk a priestranstiev určených na príležitostné trhy je obec Sučany. Ak je
trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2 ods. 2 zákona, za správcu
trhového miesta sa považuje vlastník iného ako verejného priestranstva alebo vlastník
nebytového priestoru. Obec vypracuje pre každé trhovisko a príležitostný trh trhový
poriadok, ktorý tvorí prílohu k VZN a zverejní ho na ňom na viditeľnom mieste.
3. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec.
Článok III
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
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1.

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach môžu:
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,
d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo
jeho rozmnoženinou,
a to na základe povolenia obce Sučany.
2. Žiadateľ o povolenie na predaj výrobkov alebo poskytovanie služby (ďalej len „žiadateľ“) si
žiada o povolenie obce v pracovných dňoch v rámci úradných hodín Obecného úradu obce
Sučany. Žiadateľ použije vzor žiadosti o povolenie, v prípade ak je zverejnený na web stránke
obce Sučany.
Článok IV
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
ktorých predaj a poskytovanie je na trhových miestach povolené
1. Na trhových miestach (okrem ambulantného predaja) možno predávať:
a) textilné výrobky,
b) odevné výrobky,
c) kozmetika,
d) drogériový tovar,
e) obuv,
f) domáce potreby,
g) papierenský tovar,
h) hračky,
i) výrobky spotrebnej elektroniky,
j) ľudové umelecké a remeselnícke výrobky,
k) živé zvieratá v prípade propagačných podujatí organizovaných chovateľmi,
l) trhové konzumné ryby,
m) sušené huby vyrábané a balené oprávnenými výrobcami,
n) predaj v rámci propagačných predajných podujatí organizovaných zväzmi a
združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu
veterinárnej správy.
2. Na príležitostných trhoch možno predávať:
a) predmety uvedené v odseku 1
b) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje.
3. Ambulantne možno predávať:
a) ovocie a zelenina - musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade s platnými
právnymi predpismi. Predávaná zelenina, ovocie a lesné plody musia byť očistené od
hliny a zvädnutých častí, nesmú byť zhnité a plesnivé. Za zdravotnú bezchybnosť a
kvalitu zodpovedá predávajúci. Počas predaja musí predávajúci chrániť tovar pred
znečistením, v zimnom období pred primrznutím.
b) zemiaky - musia byť označené akostnou triedou a odrodou,
c) včelí med na ľudskú spotrebu
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d) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel,
e) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
f) spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 zákona tým nie je dotknuté,
g) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny,
h) potraviny vrátane balených mrazených krémov a balenej zmrzliny,
i) kvetiny, dreviny a priesady,
j)žreby okamžitých lotérií a žrebové vecné lotérie,
k) sladkovodné trhové ryby.
4. Na trhových miestach 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,
f) očkovanie zvierat

Článok V
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov
1. V obci Sučany sa konajú tieto príležitostné trhy:
a) Vianočné trhy v mesiaci december v čase od 6 hod. do 22 hod.
b) Dni Milana Hodžu v mesiaci jún v čase od 6 hod. do 22 hod.
Článok VI
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Trhovými dňami sú: pondelok až sobota s výnimkou dní pracovného pokoja s predajným a
prevádzkovým časom: pondelok až piatok od 6 hod. do 18 hod., sobota od 6hod. do 13 hod.
2. Príležitostné trhy sú od pondelka do nedele s predajným a prevádzkovým časom: od 6
hod. do 22 hod.
Článok VII
Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánkov s trvalým stanovišťom ako aj
označenie predávajúceho
1. Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánkov s trvalým stanovišťom ako aj
označenie predávajúceho sú stanovené v prílohe k VZN.
Článok VIII
Orgány dozoru
1. Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na
trhových miestach vykonávajú poverení zamestnanci obecného úradu a hlavný kontrolór
obce Sučany.
2. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitných právnych predpisov
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o úlohách obce a štátnych orgánov pri výkone kontroly a dozoru v rámci ochrany
spotrebiteľa.
Článok IX
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Sučany dňa .......
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce, t.j.
dňom .............
3. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom Obce Sučany dňa ............,
uznesením č. ...................
4. Týmto VZN sa ruší VZN č. 3/1998 Trhový poriadok v obci Sučany.
V Sučanoch, dňa ...........
Ing. Vladimír Plžik
starosta obce
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Príloha č. 1
K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Sučany č. …../2017
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
v obci Sučany
Trhový poriadok v obci Sučany
1. Určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu:
a) Trhoviská:
- verejné priestranstvo na námestí SNP – obec Sučany
- ul. Osloboditeľov (pri parku)
- ul. Fatranská (otoč autobusov)
- staré futbalové ihrisko,
- trhovisko na parkovisku pri obecnom úrade.
b) Priestranstvá určené na príležitostné trhy: priestory trhovísk, verejné priestranstvá a iné
priestory vo vlastníctve fyzických a právnických osôb za podmienky ich súhlasu
c) Priestranstvá určené na ambulantný predaj: priestory trhovísk, verejné priestranstvá a iné
priestory vo vlastníctve fyzických a právnických osôb za podmienky ich súhlasu
2. Označenie trhoviska, tržnice a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných
výrobkov a poskytovaných služieb:
1. Na trhových miestach (okrem ambulantného predaja) možno predávať:
a) textilné výrobky,
b) odevné výrobky,
c) kozmetika,
d) drogériový tovar,
e) obuv,
f) domáce potreby,
g) papierenský tovar,
h) hračky,
i) výrobky spotrebnej elektroniky,
j) ľudové umelecké a remeselnícke výrobky,
k) živé zvieratá v prípade propagačných podujatí organizovaných chovateľmi,
l) trhové konzumné ryby,
m) sušené huby vyrábané a balené oprávnenými výrobcami,
n) predaj v rámci propagačných predajných podujatí organizovaných zväzmi a
združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu
veterinárnej správy.
2. Na príležitostných trhoch možno predávať:
a) predmety uvedené v odseku 1
b) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje.
3. Ambulantne možno predávať:
a) ovocie a zelenina - musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade s platnými
právnymi predpismi. Predávaná zelenina, ovocie a lesné plody musia byť očistené od
hliny a zvädnutých častí, nesmú byť zhnité a plesnivé. Za zdravotnú bezchybnosť a
kvalitu zodpovedá predávajúci. Počas predaja musí predávajúci chrániť tovar pred
znečistením, v zimnom období pred primrznutím.
b) zemiaky - musia byť označené akostnou triedou a odrodou,
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4.

c) včelí med na ľudskú spotrebu
d) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel,
e) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
f) spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon“)tým nie je dotknuté,
g) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny,
h) potraviny vrátane balených mrazených krémov a balenej zmrzliny,
i) kvetiny, dreviny a priesady,
j) žreby okamžitých lotérií a žrebové vecné lotérie,
k) sladkovodné trhové ryby.
Na trhových miestach 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,
f) očkovanie zvierat

3. Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať:
1. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach môžu:
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,
d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo
jeho rozmnoženinou
(ďalej len „predávajúci“), a to na základe povolenia obce Sučany.
2. Predávajúci žiada o povolenie obce v pracovných dňoch v rámci úradných hodín
Obecného úradu obce Sučany. Predávajúci použije vzor žiadosti o povolenie, v prípade ak
je zverejnený na web stránke obce Sučany.
3. Predávajúci je povinný:
a) označiť predajné miesto svojím menom a priezviskom a adresou alebo názvom a
sídlom firmy
b) dodržiavať príslušný trhový poriadok
c) predávať zdravotne nezávadné a kvalitné výrobky
d) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja
e) predávať výrobky správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi
ich prekontrolovanie
f) používať elektronickú alebo virtuálnu registračnú pokladňu
g) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
h) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané
i) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou osôb uvedených v § 10 písm. b) alebo
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c) zákona
j) zabezpečiť svoj tovar pred odcudzením.
4. V stánkoch, stoloch a iných zariadeniach na predaj potravín sa nesmie:
a) prechovávať potraviny spoločne s nepotravinárskymi výrobkami,
b) predávať potraviny neznámeho pôvodu,
c) dávať späť do predaja potraviny zakúpené a reklamované spotrebiteľom,
d) ukladať potraviny na zem,
e) uskladňovať a prechovávať predmety, ktoré bezprostredne nesúvisia s predajnou
činnosťou,
f) fajčiť a znečisťovať ich bezprostredné okolie,
g) ukladať peniaze spolu s potravinami,
h) umožňovať pobyt nepovoleným osobám v predajnej časti,
i) prechovávať domáce zvieratá,
j) používať neociachované váhy a závažia
k) tovar musí mať bežnú trhovú akosť výrobkov.
l) zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí.
Ovocie musí byť akostne roztriedené a počas predaja uložené v debnách, alebo košoch,
40 cm nad zemou, prípadne vyložené na stoloch, nesmie obsahovať nepovolené
množstvo cudzorodých látok, najmä dusičnanov, ťažkých kovov.
5. Predávajúci je povinný pred predajom na trhovom mieste, ale aj kedykoľvek počas
predaja na trhovom mieste na vyzvanie správcu trhového miesta alebo orgánu dozoru
predložiť:
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 a 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
g) pri predaji húb - osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho
h) doklad o zaplatení nájomného.
4. Údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase:
1. Trhovými dňami sú: pondelok až sobota s výnimkou dní pracovného pokoja s predajným
a prevádzkovým časom: pondelok až piatok od 6 hod. do 18 hod., sobota od 6hod. do 13
hod.
2. Príležitostné trhy sú od pondelka do nedele s predajným a prevádzkovým časom: od 6
hod. do 22 hod.
5. Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení:
1. Obec Sučany neprenajíma prenosné predajné zariadenia.
6. Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo
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cenník vstupného na príležitostných trhoch:
1. V prípade súvislého dlhodobého prenájmu trhového miesta je možné predaj realizovať iba
na základe:
a) nájomnej zmluvy uzatvorenej s obcou Sučany a
b) úhrady zmluvne stanovenej výšky nájomného.
Za dlhodobý prenájom je považovaný prenájom trhového miesta trvajúci dlhšie ako jeden
mesiac nepretržite
2. V prípade krátkodobého predaja je tento možné realizovať na základe úhrady nájomného za
trhové miesto podľa platného cenníka.
3. Sadzby nájomného sú:
- predaj služieb, potravín, nápojov, ovocia, zeleniny, obilia, živých kvetov občanmi Sučian,
ktorí majú na území obce trvalý pobyt
0,10 € /m²/ za každý aj začatý
deň
- predaj služieb, potravín, nápojov, ovocia, zeleniny, obilia, živých kvetov - samostatne
hospodáriaci roľník /po predložení príslušného dokladu/
0,40 € /m²/ za každý aj začatý
deň
- predaj služieb, potravín, nápojov, ovocia, zeleniny, obilia, živých kvetov
0,80 € /m²/ za
každý aj začatý deň
- predaj ostatného tovaru (textil, obuv, hračky, sladkosti, umelé kvety...)
0,80 € /m²/ za každý aj začatý
deň
Sadzby nájomného pri príležitostných trhoch:
- stánok s jedlom a občerstvením
3,50 € /m²/ za každý aj začatý
deň
- stánok s rozličným tovarom
2,00 € /m²/za každý aj začatý
deň
- stánok s domácou výrobou
0,50 € /m²/za každý aj začatý
deň
- stánok s perníkmi
0,50 € /m²/za každý aj začatý deň
- stánok s remeselnou ľudovou výrobou
oslobodené
4. Nájomné za trhové miesto sa uhrádza:
a) v zmysle ustanovení nájomnej zmluvy, ak je táto uzatvorená
b) do pokladne obecného úradu, ak nie je uzatvorená nájomná zmluva. Nájomné je potrebné
uhradiť za celé obdobie požadovaného využívania trhového miesta.
5. Doklad o zaplatení je predávajúci povinný uschovať po celú dobu predaja a na požiadanie
ho predložiť kontrolným orgánom. Doklad o zaplatení je neprenosný na inú osobu a platí len
na obdobie, na ktoré bol vydaný.
6. V prípade užívania trhového miesta počas kultúrnospoločenských akcií konaných v obci
Sučany môže starosta odpustiť platenie nájomného.
7. Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po skončení prevádzky,
a) predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb a jeho
bezprostredné okolie v čistote počas predaja a po jeho skončení zanechať miesto predaja čisté
a upratané,
b) predávaný tovar je predávajúci povinný plniť do hygienicky nezávadných obalov,
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c) predávajúci je povinný mať pri predaji čistý odev,
d) predávajúci nesmie tovar predávať zo zeme.
8. Názov a adresa sídla správcu trhoviska:
Obec Sučany so sídlom Námestie SNP 31, PSČ 038 52 Sučany.
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Príloha č. 2
K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Sučany č. …../2017
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
v obci Sučany
Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánkov s trvalým stanovišťom ako aj
označenie predávajúceho
1. Stánky s trvalým stanovišťom podľa § 15 ods. 1 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č.
28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinárskeho 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 musia byť zastrešené a zhotovené zo stavebných
materiálov schválených na tento účel. Stánky s trvalým stanovišťom musia spĺňať podmienky
stanovené stavebnými predpismi a príslušnými technickými normami. Technické,
prevádzkové a estetické podmienky stánkov s trvalým stanovišťom predávajúcich budú
posudzované v stavebnom konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
2. Osoby, ktoré predávajú výrobky a poskytujú služby na trhových miestach, musia byť
viditeľne označené minimálne v rozsahu:
- v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko a adresa miesta podnikania/pobytu
- v prípade právnickej osoby: názov a sídlo.
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