Obecné zastupiteľstvo v Hrušovanoch v zmysle § 6 ods. 1 zák. SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 178/1998 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Hrušovany
č. 2/2016
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v obci Hrušovany
Trhový poriadok
Čl. 1
Predmet VZN
1.Toto VZN obce upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaných
služieb na trhových miestach a oprávnenia dozoru pri kontrole dodržiavania tohto
nariadenia.
Čl. 2
Základné pojmy
1.Na účely tohto VZN sa rozumie trhovým miestom trhovisko, tržnica, príležitostný trh a
ambulantný predaj.
a) Trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
b) Tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb v prevádzkarniach a na prenosných predajných zariadeniach.
c) Príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy.
d) Ambulantným predajom v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni. Za stánok sa dočasným
stanovišťom a za predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého
zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.
2.Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam (zák. č.634/1992 Zb.
o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 152/1995 Z.z. o potravinách, potravinový kódex)
3.Správcom trhoviska je obec.
Čl. 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
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.
3. Obec pre účely tohto VZN určuje tieto trhové miesta:
a) sála v KD
b) verejné priestranstvo pred Obecným úradom
4. Obec súhlasí s predajom týchto výrobkov na trhových miestach: potravinárske výrobky v
spotrebiteľskom balení, včelí med, produkty z liečivých rastlín, textilné výrobky, odevy,
kozmetika, drogériový tovar, obuv, domáce potreby, papierenský tovar, hračky, výrobky
spotrebnej elektroniky, pietne a drobné umelecké predmety.
5. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) kľúčové služby
e) oprava a čistenie obuvi, čistenie peria
Čl. 4
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach je zakázané predávať:
a) mliečne výrobky z tepelne neošetreného kravského, kozieho a ovčieho mlieka
b) všetky potraviny živočíšneho pôvodu pochádzajúce od právnických a fyzických
osôb, ktoré nemajú osvedčenie o spôsobilosti podmienok vydané príslušným orgánom
veterinárnej správy
c) lahôdkarské výrobky (výrobky studenej kuchyne)
d) cukrárenské výrobky s náplňou
e) lieh, destiláty
f) tabak a tabakové výrobky
g) zbrane, strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky
h) tlač a iné veci, ohrozujúce mravnosť
i) omamné látky a psychotropné látky
j) rádioaktívne látky
k)lieky, jedy a iné špecifické výrobky
l) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
m)chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
Čl. 5
Ambulantný predaj v obci
1. V obci sa ambulantne môžu predávať:
a) knihy, denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo
iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
d) balená zmrzlina,
e) ovocie a zelenina za splnenia podmienok:
musí byť zachovaná bezpečnosť, kvalita a výživová hodnota pri zachovaní maximálnych

povolených ročných množstiev predaja a pri dodržaní stanovených podmienok na kvalitu
predávaného ovocia a zeleniny. Predávané ovocie a zelenina musí spĺňať požiadavky
Nariadenia vlády SR č. 100/2016, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 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.
f) kvety (priesady), zeleninové priesady,
g) živé domáce zvieratá a hydina na ďalší chov,
h) potravinárske výrobky v pojazdných predajniach (ambulantný dopravný prostriedok
schválený na predaj potravín, a to na základe schválenia a vydaného Rozhodnutia
príslušného Úradu verejného zdravotníctva, s uvedením sortimentu predávaných
výrobkov.
Pri predaji potravinárskych výrobkov musia byť dodržané nasledovné podmienky:
- musí byť zreteľne preukázaný ich pôvod
- musia byť chránené pred akoukoľvek kontamináciou
- musia byť balené do obalov, ktoré spĺňajú požiadavky na obaly na potraviny
- musia byť označené v zmysle platnej potravinárskej legislatívy,
i) včelí med – musí byť chránený pred akoukoľvek kontamináciou, nesmie byť
vystavovaný účinkom priameho slnečného žiarenia, obaly, v ktorých je zabalený med
musia spĺňať požiadavky na obaly pre potraviny. Predávaný med musí spĺňať
požiadavky uvedené vo vyhláške MP a RV SR č. 41/2012 o mede a požiadavkám
ustanovenia § 6 Nariadenia vlády SR č. 360/2011 s uvedením povinných údajov vrátane
označenia pôvodu medu, výrobcu, druhu medu, hmotnosti, dátumu balenia a dátumu
minimálnej trvanlivosti. Predávajúci sa má preukázať „Potvrdením o registrácii
prvovýrobcu“ – včelára na priamy predaj medu z príslušnej Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy.
2. V pojazdných predajniach sa môžu predávať potraviny za podmienok osobitného predpisu
(zákon č. 152/1995 Zb. o potravinách v znení neskorších predpisov). V pojazdných predajniach sa môžu predávať: potraviny (mäso, mäsové výrobky, cukrovinky, mliečne výrobky,
cestoviny, trvanlivé pečivo) – pri ich predaji musí byť dodržiavaný teplotný reťazec a
vytvorené podmienky na jeho dodržiavanie podľa osobitných predpisov – zákona NR SR
č. 152/1995 Zb. o potravinách v znení neskorších predpisov, vrátane príslušného označenia,
výrobky musia byť chránené pred akoukoľvek kontamináciou, musia byť balené do obalov,
ktoré spĺňajú požiadavky na obaly pre potraviny, spotrebný tovar (drogéria).
Cukrovinky – musia mať vytvorené podmienky na dodržanie osobitných predpisov. Zákona
NR SR č. 152/2005 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, vrátane príslušného
označenia, musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky, musia byť chránené pred
priamym slnečným žiarením, ako aj pred akýmkoľvek zdrojom kontaminácie, nebalené
cukrárske výrobky určené na priamy predaj, musia mať na dostupnom mieste uvedené
zloženie.
Čl. 6
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu,
d) udržiavať miesto predaja alebo poskytovania služieb v čistote, po skončení ponechať

predajné miesto upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a preukaz totožnosti,
b) preukaz o zdravotnej spôsobilosti a dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon
epidemiologicky závažnej činnosti, ak si to vyžaduje charakter predávaného tovaru
a poskytovaných služieb,
c) pri predaji živej hydiny sa vyžaduje, aby predávajúci zdokumentoval zdravotný stav
predávanej hydiny – platným veterinárnym osvedčením tzv. Zdravotným certifikátom.
Pri predaji hydiny musia byť dodržané dobré podmienky pohody zvierat.
3. Trhový alebo ambulantný predaj ako i poskytovanie služieb sa môže vykonávať len na
miestach určených týmto VZN.
4. Predávajúci môžu svoju činnosť zahájiť až po zaplatení správneho poplatku správcovi
trhového miesta.
Čl. 7
Predajná doba
1.Trhovisko je v prevádzke od pondelku do piatku a to:
od 08,00 hod. do 15,30 hod.
2. Mimoprevádzková doba po súhlase starostu obce.
3. Predajnú dobu príležitostných trhov stanoví starosta obce pred konaním trhov.
Čl. 8
Určenie nájomného za trhové miesto
1.Prenájom priestorov Kultúrneho domu v Hrušovanoch
Sála – 100 eur/deň
Sála vo vykurovacom období – 120 eur/deň
Bar – 17 eur/deň
2.Prenájom ostatných trhových miest – 5 eur/deň
Čl. 9
Trhový poriadok
1.Trhový alebo ambulantný predaj ako i poskytovanie služieb sa môže vykonávať len na
miestach určených týmto VZN (článok 3, bod 3).
2.Predávajúci je povinný dodržiavať povinnosti podľa článku 6 tohto VZN.
Čl. 10
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Obec Hrušovany

c) Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín
2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu: do 17 000 Eur fyzickej osobe – podnikateľovi, alebo
právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez
povolenia, alebo mimo určeného trhového miesta a predáva výrobky, ktorých predaj je
zakázaný.
Čl. 11
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo zverejnené v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli Obce Hrušovany a na
webovej stránke obce www.hrusovany.sk dňa 09.08.2016
2. Toto VZN bolo schválené uznesením č. 169/2016 Obecného zastupiteľstva Hrušovany
dňa 28.10.2016 a účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho vyvesenia.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2011.

V Hrušovanoch dňa 28.10.2016

Ing. Jozef Benca
starosta obce

