Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020
o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach
Obecné zastupiteľstvo v obci Spišské Bystré v zmysle § 6 a § 4 ods. 3 písm. i) zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o
obecnom zriadení“), § 3 ods. 8, § 5 ods. 1 a § 7 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 ako „Zákon o podmienkach predaja“)
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „VZN“), ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových, a taktiež povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji
výrobkov a poskytovaní služieb na území obce Spišské Bystré.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie:
a) upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v
katastrálnom území obce Spišské Bystré,
b) upravuje práva a povinnosti správcu trhového miesta, pravidlá predaja na trhových miestach,
zákaz predaja niektorých výrobkov, obmedzenie predaja výrobkov, druhy poskytovaných
služieb a osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach,
c) upravuje povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto
nariadenia.
Článok 2
Základné pojmy

2.

3.

Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo
určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj (§ 2 ods. 1, písm. a) Zákon
o podmienkach predaja),
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvalo vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovanie služieb (§ 2 ods. 1, písm. b) Zákon o podmienkach predaja),
c) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
v prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach (§ 2 ods. 1, písm. c) Zákon
o podmienkach predaja),
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 (§ 2 ods. 1, písm. d) Zákon
o podmienkach predaja),
e) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasných stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve pred prevádzkarňou. Za stánok s dočasným stanovišťom a prenosné predajné
zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné
povolenie podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 1, písm. e) Zákon o podmienkach predaja),
f) stánkom 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 (§ 2 ods. 1, písm. f) Zákon o podmienkach
predaja).
Za trhové miesto sa na účely toho nariadenia považuje aj iné verejné priestranstvo alebo nebytový
priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom
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4.

5.

ho prenajme na ambulantný predaj alebo príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj
vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu (§ 2 ods. 2 Zákon
o podmienkach predaja).
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 (§ 2 ods. 3 Zákon o podmienkach predaja).
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným,
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 4
Zákon o podmienkach predaja).
Článok 3
Určenie priestranstva trhoviska a príležitostného trhu

1. V katastrálnom území obce Spišské Bystré je zriadené stále trhovisko na pozemku parcely registra
„C“ s parcelným číslom: 484/1 o výmere 585 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, a taktiež v sále
budovy so súpisným číslom: 101, druh budovy: iná budova, nachádzajúca sa na vyššie uvedenej
parcele 484/1.
2. V katastrálnom území obce Spišské Bystré je možné organizovať i príležitostné trhy. Ich miesto,
predajný čas, poplatky a zameranie určí obec Spišské Bystré .
Článok 4
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste vydáva obec.
2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný
záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb a na účelnosť
výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom záujme.
3. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta sa určuje:
a) pri organizovaní príležitostného trhu obec určí:
 organizátora trhu,
 druh, obdobie a rozsah príležitostného trhu,
 trhové dni, predajný a prevádzkový čas,
 miesto konania trhu,
 poplatok za jedno predajné miesto pri konaní trhu
b) pre ambulantný predaj mimo vyhradeného trhoviska na verejnom priestranstve sa určuje:
 umiestnenie trhového miesta,
 doba umiestnenia a predajný čas,
 druh predávaných výrobkov a služieb,
 poplatok za užívanie verejného priestranstva
c) pre ambulantný predaj nájmom priestorov vo vlastníctve iných osôb sa určuje:
 doba povolenia a predajný čas,
 druh predávaných výrobkov a služieb.
Článok 5
Správa trhoviska a príležitostného trhu a ostatných trhových miest
1. Správu trhoviska, ktoré je vo vlastníctve obce vykonáva obec Spišské Bystré (ďalej len „Správca
trhoviska“).
2. Správu príležitostného trhu, ktorý je vo vlastníctve obce a správu trhových miest s ambulantným
predajom vykonáva tiež obec Spišské Bystré (ďalej len „Správca trhového miesta“).
3. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale
fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj, za
správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.
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Článok 6
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

1. Za trhové dni v týždni sa určujú pondelok až sobota.
2. Predajný a prevádzkový čas sa určuje:
a)
b)

pondelok až piatok od 6.00 hod. do 17.00 hod.
sobota od 8.00 hod. do 15.00 hod..
Článok 7
Oprávnenie a riadenie prevádzky trhovísk a trhových miest

1. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb v súlade s týmto VZN riadi poverená osoba. Poverenou
osobou je zamestnanec obce určený starostom obce.
2. Poverená osoba:
 musí byť pri výkone svojej funkcie viditeľne označená,
 vytvára podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a ochranu pred požiarmi,
 zodpovedá za čistotu trhoviska, odvoz odpadkov a dezinfekciu trhoviska,
 o zistených nedostatkoch informuje správcu trhoviska
Článok 8
Povinnosti predávajúceho
1. Predávajúci je povinný:
 požiadať o povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov alebo poskytovanie
služieb,
 predložiť oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov, ak
podnikateľskú činnosť vykoná osoba z iného členského štátu na území SR len jednorazovo (to
znamená 1x ročne v akejkoľvek obci na území SR) – postačí mu živnostenské oprávnenie
vydané v jeho domovskom štáte,
 predložiť doklad o nadobudnutí tovaru,
 predložiť doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý
sa taký doklad vyžaduje,
 predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy
elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením
osobitného predpisu – že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať
elektronickú registračnú pokladnicu,
 v prípade ambulantného predaja potravín z pojazdných predajní musí predávajúci, ktorým je
právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ vlastniť na predmetné vozidlo/vozidlá
Rozhodnutie o schválení na takúto činnosť príslušným Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva vydaného na území SR a súčasne plniť povinnosti v ňom uložené. Tiež musí
dodržiavať sortiment uvedený v predmetnom rozhodnutí,
 predávajúci potravín ktorým je právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ musí byť
zaregistrovaný v zmysle § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení
neskorších predpisov na miestne príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,
 v prípade fyzickej osoby ak ide o výrobcu malého množstva potravín z vlastnej pestovateľskej
činnosti, predávajúci sa musí preukázať potvrdením z príslušnej obce, v katastri ktorej je
vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, v ktorom sú taxatívne vymenované pestované
poľnohospodárske produkty a musí viesť evidencie podľa § 23 ods. 3 Výnosu MP SR a MZ
SR z. 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL (týkajúce sa druhu a množstva vyrobeného
a dodávaného malého množstva potravín, o mieste predajcu s uvedením jeho presnej adresy),
resp. podľa aktualizovaného právneho predpisu týkajúceho sa uvedených skutočností,
 používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
 udržiavať poriadok, hygienu a čistotu počas predaja tovaru a poskytovania služieb a po ich
ukončení,
 dodržiavať trhový poriadok,
 dodržiavať ostatné ustanovenia § 11 Zákon o podmienkach predaja,
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dodržiavať primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných športových a iných
spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch,
(primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne
s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov),
zaplatiť obci poplatok za prenájom predajného zariadenia, zabratie verejného priestranstva,
stanovený všeobecne záväzným nariadením obce o miestnych poplatkoch.
Článok 9
Povolené druhy predávaných výrobkov

1. Na trhovisku a príležitostnom trhu sa môžu predávať:
a) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky,
kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, hračky,
b) ovocie a zelenina, rastliny, ovocné a okrasné dreviny,
c) potravinárske výrobky za týchto podmienok:
 predávajúci dodrží pri predaji ustanovenia § 12 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách,
 výrobky sú hygienicky nezávadné,
 predaj výrobkov nie je zakázaný týmto VZN,
d) živé zvieratá a ryby.
Článok 10
Povolené druhy poskytovaných služieb
1. Na trhovisku a príležitostnom trhu 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) oprava športových potrieb,
g) ďalšie služby, na ktoré udelí súhlas starosta obce.
Článok 11
Zákaz predaja niektorých výrobkov

1. Na trhových miestach je zakázané predávať okrem výrobkov uvedených v § 6 Zákon
o podmienkach predaja:
 surové kravské, ovčie, kozie mlieko a mliečne výrobky z nich vyrobené, vajcia vodnej
hydiny, tepelne neošetrené vaječné výrobky,
 huby, okrem sušených húb vyrábaných a balených oprávnenými výrobcami,
 lahôdkarské výrobky (výrobky studenej kuchyne) a cukrárenské výrobky s náplňou,
 ostatné výrobky, ktoré trhový poriadok nepovoľuje.
Článok 12
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po
skončení prevádzky
1. Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné dodržiavať predpísané
hygienické zásady stanovené osobitnými predpismi (najmä zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení
neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon), výnos MP SR a MZ SR o vydaní
Potravinárskeho kódexu v znení neskorších predpisov).
2. Na trhových miestach môžu oprávnené fyzické osoby a právnické osoby predávať výrobky

len čisté a pri predaji dodržiavať čistotu a hygienu predávaných výrobkov, ako aj čistotu a
hygienu predávajúceho a poskytujúceho služby.
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3. Fyzické osoby a právnické osoby predávajúce výrobky a poskytujúce služby sú povinné na

trhových miestach počas predaja výrobkov a poskytovania služieb udržiavať zabraté
miesto v čistote a po ukončení prevádzky zanechať zabraté miesto čisté.
4. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia a trhového poriadku môže správca trhoviska
predávajúcemu zakázať predaj výrobkov, resp. poskytovanie služieb alebo vylúčiť ho
z predaja.
5. Odpad súvisiaci s predajom je povinný predávajúci zobrať so sebou (z dôvodu, že neplatí
poplatok za likvidáciu komunálneho odpadu).
6. Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia je posudzované podľa § 12 Zákon
o podmienkach predaja.
Článok 13
Nájomné za predajné zariadenie a predajnú plochu
1. Predávajúci je povinný zaplatiť nájomné za predajné zariadenie alebo predajnú plochu na trhovisku
alebo vstupné na príležitostné trhy. Sadzbu nájomného určí správca trhoviska Obec Spišské Bystré
2. Nájomné za predajné zariadenie a plochu
a) prenájom zabratej voľnej predajnej plochy: podľa platného VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
b) prenájom sály podľa Článku 3, bod 1.: podľa platných Zásad prenájmu a výpožičky
nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov
3. O zaplatení poplatku správca trhoviska vystaví doklad o zaplatení označený dátumom.
4. Doklad o zaplatení je platca povinný ponechať si u seba za účelom kontroly.
Článok 14
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním Zákon o podmienkach predaja, vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) Obec Spišské Bystré.
2. Orgán dozoru uloží pokutu v zmysle platných právnych predpisov fyzickej osobe – podnikateľovi
alebo právnickej osobe, ktorá:
a) zriadila trhové miesto bez povolenia (§3 ods. 1 Zákon o podmienkach predaja) alebo
správcovi trhoviska za porušenie povinnosti podľa § 5 ods. 1, a 3 Zákon o podmienkach
predaja,
b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia ( § 3 ods. 3 Zákon
o podmienkach predaja) alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je
zakázaný, alebo ktoré nie sú obcou určené na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu
predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým
stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom
a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest.
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 Zákon o podmienkach predaja).
Opatrenia oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotoví o ňom na mieste písomný záznam,
ktorý 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 obce, ak je orgánom dozoru
Obec Spišské Bystré, riaditeľ príslušného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len
„SOI“), ak je orgánom dozoru SOI, alebo vedúci úradu kontroly potravín. Rozhodnutie sa doručí
porušiteľovi a dňom doručenia je právoplatné.
5. Orgán dozoru rieši zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach uložený
opatrením podľa predchádzajúceho odseku, ak porušiteľ odstráni zistené nedostatky.
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6. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán dozoru zistil porušenie povinnosti,
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
7. Na konanie o uložení pokuty a na rozhodovanie o námietkach proti opatreniu sa vzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov).
Článok 15
Priestupky
1. Priestupku podľa Zákona o podmienkach predaja, 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,
predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach
trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest.
2. Priestupky podľa vyššieho prejednávajú orgány dozoru.
3. Za priestupok sa uloží pokuta v zmysle platných právnych predpisov.
4. Výnos pokút uložených SOI, orgánmi úradnej kontroly potravín je príjmom štátneho rozpočtu,
výnos uložených Obcou Spišské Bystré je príjmom obce.
5. Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch (zákon č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
Článok 16
Súčinnosť
1. Ak sa zamestnancom orgánov dozoru pri výkone úloh, na ktoré sú oprávnení, kladie fyzický odpor
alebo sa im sťažuje alebo marí výkon dozoru podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, alebo ak sa takýto odpor
alebo prekážky očakávajú, môžu zamestnanci orgánov dozoru požiadať pri plnení týchto úloh
o súčinnosť Policajný zbor SR.
Článok 17
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

1. Návrh VZN č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 08.06.2020
2. Na VZN č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré dňa 24.06.2020.
3. VZN č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
dňa 25.06.2020.
4. VZN č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia.
5. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Spišské Bystré č. 3/2009 Trhový poriadok
zo dňa 18.09.2009.

..............................................
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
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