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Obec Turček na základe § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach v znení neskorších predpisov, zákona  č. 274/1993 Z. z, ktorým sa vymedzuje pôsobnosť vo 
veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších zmien a zákona č. 524/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 178/1998 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov  vydáva toto:  
 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O PODMIENKACH PREDAJA 
VÝROBKOV A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA  TRHOVÝCH 

MIESTACH 
 

č. 2/2017   zo dňa 10.4.2017 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
     (1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky a rozsah predaja výrobkov a  
poskytovania služieb na trhových miestach , príležitostných trhoch a ambulantných predajoch  
v obci Turček  počas príležitostných trhov a ambulantnom predaji (ďalej len na trhových miestach). 
 
     (2) Upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní 
služieb na trhových miestach. 
                                                                                                                                                                                      
     (3) Upravuje rozsah právomocí správcu trhových miest. 
 
     (4) Vymedzuje rozsah právomoci kontrolných orgánov pri ochrane spotrebiteľa 
 
 
 

 
§ 2 

Oprávnenie na predaj 
 
     (1) Na trhových miestach môžu na základe žiadosti (príloha č. 1) podanej na obecnom   úrade  Turček    
predávať výrobky a poskytovať služby: 
 
     a) fyzické 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 plody 
 
     c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi  
         sebou 
 
     (2) Predávať výrobky podľa odseku (1) písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania iných 
členských štátov Európskej únie.  
 
 

§ 3 
Sortiment tovarov 

 
     (1) Na trhových miestach je na základe príslušného  povolenia (príloha č. 2) Obce Turček  možné predávať: 
     a) ovocie a zeleninu 
     b) kvety 
     c) zemiaky 
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     d) zeleninovú a kvetinovú sadbu 
     e) knihy, dennú a periodickú tlač     
     f) drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky (výšivky, keramika a pod.)      
     g) žreby okamžitých lotérií a žrebovaných vecných lotérií  
     h) vlastný použitý tovar medzi občanmi v primeranom množstve 
     i) šišky, čačinu, výrobky z čačiny, dreva s potvrdením vlastníka lesov, urbariátu 
     j) huby 
     k) rastlinné výpestky a poľnohospodárske prebytky z vlastnej drobnej produkcie s potvrdením obecného   
         úradu a listom vlastníctva o výmere pôdy 
     l) lesné plody 
    m) spotrebný tovar (textil, odevy, priemyselný tovar, obuv, domáce potreby, spotrebná    
         elektronika, kozmetika drogériový tovar, športové potreby, hračky a pod.)  
     n) balené potravinárske výrobky so súhlasom organu potravinového dozoru v pojazdných    
          predajniach 
     o) mäso a mäsové výrobky so súhlasom organu potravinového dozoru v pojazdných     
          predajniach 
     p) živú hydinu po schválení príslušnej veterinárnej správy  
 
     (2) Na trhových miestach je na základe príslušného oprávnenia a súhlasu obce možné 
poskytovať služby. 
      a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie so súhlasom organu   
          potravinového dozoru, iba počas príležitostných trhoch – celoobecné podujatia 
     a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov                                                                                                                                                                  
     b) oprava dáždnikov 
     c) oprava a čistenie obuvi 
     d) kľúčové služby 
     e) čistenie peria 
 
     (3) Na trhových miestach je zakázané predávať najmä 
 
                                                                                                                                                                                  
     a) zbrane a strelivo 
     b) výbušniny a pyrotechnické pomôcky 
     c) tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť 
     d) tabak a tabakové výrobky     
     e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje 
     f) jedy, omamné a psychotronické látky 
     g) lieky 
     h) vajcia 
     i) automobily, motocykle a ich súčiastky a príslušenstvo 
     j) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy 
     k) živé zvieratá s výnimkou konzumných rýb 
     l) sušené huby 
     m) nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo 
         jeho pôvod 
 
 

§ 4 
Podmienky predaja 

 
     (1) Predaj sa môže uskutočniť po zaplatení príslušnej sumy za prenájom pozemku, na ktorom vznikne 
predajné miesto (ďalej len za predajné miesto) a po predložení náležitých  
dokladov k predaju alebo k poskytovaniu služby správcovi trhového miesta. – Obci Turček . 
 
     (2) Predaj sa uskutočňuje denne okrem nedele  a štátnych sviatkov nasledovne: 
pondelok – sobota : 8,00 hod. – 18,00 hod.  
 
     (4) Predaj sa uskutočňuje na predajných miestach: plocha na parkovisku pri Dome kultúry v Hornom 
Turčeku, Dolný Turček vedľa autobusovej zastávky na vlastnom predajnom zariadení (pult, stánok, stôl), 
ktoré však môže byť na trhových miestach umiestnené len so súhlasom správcu. 
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     (5) Na trhovom mieste nie je povolený predaj z provizórne pripravovaného predajného 
miesta na zemi. 
 
     (6) Predajné miesto je možné prenajať na obecnom úrade v Turčeku  jednorázovo na 1 deň, pričom čas 
predaja musí byť v časovom rozmedzí, ako je uvedené v § 4 ods. 2. Sadzba za skutočne zabratú plochu pozemku 
pod umiestneným predajným stánkom, pultom, stolom a autom  v zmysle VZN č. 4/2012 je 2,00 €/deň. 
                                                                                                                                                                              
     (7) Pri predaji na trhových miestach počas konania príležitostných trhov (Dni obce a pod.) za prenájom 
trhového miesta sa platí poplatok na obecnom úrade v Turčeku    na 1 deň za 1 m2 skutočne zabratej plochy 
pozemku pod umiestneným predajným stánkom, pultom, stolom a autom vo výške 0,6 €     
 
     (8) Poplatky za prenájom predajných miest na trhových miestach sa musia uhradiť pri  povolení na predaj  na 
obecnom úrade v Turčeku. 
 
 

§ 5 
Povinnosti predávajúcich 

 
     (1) Označiť svoje predajné miesto alebo predajné zariadenie podľa ustanovení živnostenského zákona. 
 
     (2) Dodržiavať trhový poriadok. 
 
     (3) Používať elektronickú registračnú pokladňu. 
 
     (4) Pri realizácii podnikateľskej činnosti na požiadanie správcu trhového miesta a kontrolných orgánov 
preukázať: 
     - doklad o nadobudnutí tovaru (nevyžaduje sa pri predaji vlastných použitých výrobkov 
        v primeranom množstve) 
     - oprávnenie na podnikanie, resp. pracovnú zmluvu, keď službu alebo predaj uskutočňuje 
        iná osoba ako živnostník 
     - doklad o výmere pôdy a potvrdenie obecného úradu o evidencii samostatne hospodáriaceho roľníka pri                                                                 
       predaji poľnohospodárskych prebytkov  
     - inšpekčnú knihu  
     - doklad o zaplatení poplatku za užívanie predajného miesta 
     - zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru 
     - povolenie Obce Turček  k predaju alebo poskytovaniu služby na trhovom mieste.  
 
     (5) Fyzické i právnické osoby sú povinné dodržiavať hygienické predpisy, zodpovedajú za akosť a zdravotnú 
nezávadnosť výrobku a počas poskytovania služby a predaja tovaru udržiavať čistotu a poriadok v okolí svojho 
predajného miesta. 
 
     (6) Ponúkať tovar, ktorý má bežnú trhovú akosť výrobku a musí byť čistý a akostne triedený. 
 
     (7) Označiť ponúkaný tovar cenovkami a predávajúci nesmie o predávanom tovare  uvádzať nesprávne údaje 
s cieľom zvýhodniť predaj 
 
     (8) Predajné miesto udržiavať v čistote a poriadku a po ukončení činnosti zanechať miesto 
čisté, bez odpadkov a obalového materiálu. 
 

§ 6 
Riadenie a kontrola predaja 

                                                                                                                                                                                    
     (1) Predaj a priebeh trhu riadi správca trhového miesta - Obec Turček , ktorá: 
         a) prideľuje, resp. prenajíma predajné miesta 
         b) zodpovedá za dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenie o trhovom poriadku 
         c) počas predaja kontroluje patričné doklady podľa § 5, ods. (4) tohto Všeobecne záväzného nariadenia                                            
         e) vedie evidenciu o predávajúcich 
     (2) Dozor nad dodržiavaním zákona a Všeobecne záväzného nariadenia o trhovom poriadku vykonávajú 
orgány štátnej správy podľa oprávnenia: Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská poľnohospodárska 
a potravinárska inšpekcia a starosta obce, kontrolór obce. 
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§ 7 
Sankcie a pokuty 

  
      (1) Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia a ostatných platných právnych noriem, 
týkajúcich sa predaja sú kontrolné orgány oprávnené ukladať pokuty a sankcie a tiež pozastaviť predaj výrobkov, 
v súlade s platnými právnymi úpravami. 
 
     (2) Pokutu do 16.596,9594 € fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez 
povolenia Obce Turček.  
 
     (3) Pokutu do 16.596,9594 € fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na 
miestnom trhovisku bez povolenia, alebo ktorá predáva výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú 
v Obci Turček určené na predaj na predajnom mieste, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len 
v prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch alebo pred 
prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a 
živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny, ak nesplní 
povinnosť podľa § 5 ods. (4).  
 
     (4) Pokutu do výšky 331,9391 € je možné uložiť tomu, kto poškodí práva spotrebiteľa tým, že poruší zákon č. 
250/2007 Z. z. (§ 23) alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa. 
 
     (5) Pokuty uložené SOI sú príjmom štátneho rozpočtu, pokuty uložené Obcou Turček sú príjmom obce.  
 

§ 8 
Záverečné ustanovenie 

 
(1) Pokiaľ toto Všeobecne záväzné nariadenie podrobne neupravuje niektoré otázky, odkazuje sa týmto na 

príslušné ustanovenia zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb 
na trhových miestach v znení neskorších zmien, zákona č. 274/1993 Z. z., ktorým sa vymedzuje 
pôsobnosť vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších zmien. 

 
     (2) Zmeny a doplnky  tohto Všeobecne  záväzného  nariadenia  schvaľuje  Obecné zastupiteľstvo v Turčeku             
3/5 väčšinou prítomných poslancov. 
 
                                                                                                                                                                           
      (4) Toto Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku bolo schválené uznesením  
obecného zastupiteľstva č. ................dňa ....................... a nadobúda účinnosť dňom ................ 
 
 
                                                                                                                      Oľga Wagnerová 
         I. overovateľ                                                                                          starostka obce 
 
 
 
 
 
Dátu  úči osti od:  1.5.2017 

 Meno: Funkcia: Podpis: 

Vypracoval: Oľga Wagnerová 

 

starosta  

Schválil: Uznesenie číslo: 

2/2017 

O e né zastupiteľstvo 

V Turčeku 

 dňa   
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Príloha č. 1   k VZN č. 2/2017 
 
Žiadateľ: 
........................................................................................................................................................................ .............
......................................................................................................................... 
( Obchodný názov, sídlo IČO/ DIČ) 
 
 
 
 
                                                                                    Obec Turček             
                                                                                    Obecný úrad Turček  č. 123 
                                                                                    038 48 Turček        
 
                                                                                    V Turčeku  dňa................. 
 
Vec: Žiadosť o zriadenie trhového miesta 
 
 
Na základe VZN č. 1/2016  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
žiadam obec Turček o zriadenie trhového miesta nasledovne: 
1. Druh trhového miesta 

- Príležitostný trh* 
- Ambulantný predaj* 

2. Určenie priestoru na trhové miesto: 
- plocha pri obecnom úrade 
- plocha na námestí 
- plocha pri autobusovej zástavke v Dolnom Turček  
- sála KD 
3. Časové obdobie, na ktoré sa trhové miesto zriaďuje.................................., trhové dni.......................... ., 
predajný a prevádzkový čas.......................................... . 
4. Čistenie trhového miesta 
5. Pri predaji a poskytovaní služby budem rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy 
a zákon č. 455/91 Z.z.. o živnostenskom podnikaní, zákon č. 634/92 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 178/98 
Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, VZN č.1/2016  
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Turček . 
 
 
 
 
 
                                                                                          Pečiatka a podpis 
 
 
 
*nehodiace prečiarknete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VZN O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH                        - 6 - 

 
 
 
Príloha č. 2   k VZN č.2/2017  
 

Obec  Turček 
Obecný úrad Turček  č. 123, 038 48 Turček        

Číslo:                                                                               
    V Turčeku dňa................................. 

 
 
 
                                                                     Žiadateľ 
 
 
 
 
 
Vec: Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 
 
 
 
Obec Turček  na základe Vašej žiadosti zo dňa .............................. 
 

S ú h l a s í 
 

so zaujatím verejného priestranstva v  Obci Turček   na zriadenie: 
Príležitostného trhu na verejnom mieste       .................................................  
 
                                                                      ..................................................  
 
                                                                      ..................................................  
 
Ambulantného predaja na verejnom mieste ..................................................  
 
                                                                      ..................................................  
 
                                                                      .................................................. 
Za účelom podnikateľskej činnosti v rozsahu podľa živnostenského oprávnenia – predaj tovaru –  
 
............................................................................................................................... 
 
poskytnutie služby........................................................................................................... ... 
 
Povolenie platí od...................... do ............................... (dátum a čas) 
 
 
Pri predaji ste povinní rešpektovať a dodržiavať právne predpisy zákon č. 455/91 Z.z.  živnostenskom podnikaní, 
zákon č. 634/92 Z.z.o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 178/98 Z.z.. o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach, VZN č.1/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie 
služieb na trhových miestach v obci Turček . 
V prípade nedodržiavania ustanovení vyššie uvedených právnych predpisov Vám obec môže uložiť pokutu 
podľa § 12 ods. 2 zákona 178/98 Z. z. a toto povolenie zrušiť. 
 
 
                                                                                             Oľga Wagnerová  
                                                                                                starostka obce 


