
Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Hámre č.1/2009 o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach

Obec Horné Hámre na základe ustanovenia § 6 odst. 1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a
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, vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Hámre

 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

č. 1/2009

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb, práva a povinnosti fyzických
a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku v Obci Horné Hámre a na trhových miestach v obci Horné Hámre a
oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN.

Čl. 2
Základné pojmy

1. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a/ trhovým miestom je ambulantný predaj a príležitostný trh
b/ ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach /predajný stôl, pult,
stojan, ložná plocha vozidla a pod./, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkárňou. Za stánok s
dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné
povolenie podľa osobitného predpisu. 
c/ príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na verejnom priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky,
sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve
občanmi medzi sebou.

2. Za trhové miesto sa pre účely tohto nariadenia považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale FO alebo
PO, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.

3. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všetkým platným zákonným ustanoveniam.

Čl. 3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb

1. Povolenie na zriadenie trhového miesta, s výnimkou prenosných predajných zariadení, 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 podobných akcií vo verejnom záujme.

3. V obci Horné Hámre sa týmto nariadením upravuje predaj výrobkov nasledovne:
a/ ambulantný predaj sa povoľuje pondelok – nedeľu v čase od 7,00 – 18,00 h. na verejnom priestranstve pred Obecným úradom, Poštovým
úradom a pred Pamätníkom SNP na Brode 
b/ príležitostný trh sa povoľuje pri významných výročiach v obci, maximálne 2-krát do roka na verejnom priestranstve pri futbalovom ihrisku, pri
miestnej komunikácii vedúcej na ihrisko a na verejnom priestranstve pred Obecným úradom v piatok – nedeľu v čase od 7,00-18,00 h.

Čl. 4
Správa príležitostného trhu a ambulantného predaja

1. Správu príležitostného trhu v priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve obce, vykonáva obec.
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2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa čl. 2 ods.
2, za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.

Čl. 5
Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu, 

ambulantného predaja

1. Pre príležitostný trh je správca trhoviska, pokiaľ ním nie je obec, povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý obec po jeho schválení vydá
všeobecne záväzným nariadením. Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste.
2. Trhový poriadok musí obsahovať:
a/ určenie priestranstva príležitostného trhu
b/ označenie príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
c/ podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať 
d/ údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase
e/ pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení 
f/ spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo cenník vstupného na príležitostných trhoch.
g/ pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb aj po skončení prevádzky. 
3. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
4. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
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 /čl. 3 ods. 1/
b/ doklad o nadobudnutí tovaru 
c/ používanie elektronickej registračnej pokladne podľa platných zákonných ustanovení 
d/ udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení
e/ dodržiavanie trhového poriadku 
f/ primeranosť množstva predávaných výrobkov /textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov/

5. Oprávnenie na podnikanie /ods. 4/ a doklad o nadobudnutí tovaru /ods. 4/ sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov
občanmi medzi sebou v primeranom množstve.

Čl. 6
Zákaz predaja niektorých výrobkov

Na trhových miestach sa zakazuje predávať
a/ zbrane a strelivo 
b/ výbušniny a pyrotechnické výrobky
c/ tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
d/ tabak a tabakové výrobky
e/ lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
f/ jedy, omamné a psychotropné látky 
g/ lieky
h/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo 
ch/ živé, nebezpečné zvieratá, zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami
chovateľov
i/ chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy
 

Čl. 7
Sortiment predaja výrobkov

1. Na trhových miestach sa môžu predávať produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby t.j. zelenina, ovocie, orechy, jedlé strukoviny, mak,
konzumné zemiaky, kvetiny a pod.
2. Ovocie a zelenina musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov. Poľnohospodárske produkty musia byť očistené,
zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých listov.
3. Za zdravotnú nezávadnosť predávaných surovín a potravín zodpovedá predávajúci. 
4. Ovocné stromky a kríky musia byť označené štítkami a údajmi napr. názov, odroda a pod.

Čl. 8
Druhy poskytovaných služieb

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/ čistenie peria

 

 

Čl. 9
Ambulantný predaj v obci

1. V obci sa ambulantne môžu predávať
a/ knihy, denná a periodická tlač
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 
f/ kvetiny, ovocné a okrasné stromky a kríky 
g/ žreby okamžitých lotérii
h/ obilie a kukurica 
2. Pre ambulantný predaj je potrebné povolenie obce. 
3. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky a zvieratá len za podmienok dodržania platných zákonných ustanovení a podmienok
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad Hronom /RVPS ZH/
4. Ambulantný predaj pri cestných komunikáciách mimo obce sa zakazuje.

Čl. 10
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať 

služby na trhových miestach

Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby
a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami 
b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti v súlade s platnými zákonnými
ustanoveniami

Čl. 11
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný 
a/ označiť svoje predajné zariadenie podľa platných zákonných predpisov 
b/ dodržiavať toto nariadenie 
c/ používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa platných zák. ustanovení 
d/ udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané 
e/ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
f/vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
g/dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov,
h/dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaj.
2. Pred predajom výrobkov a poskytovaní služieb je predávajúci povinný predložiť správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu
dozoru:
a/doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
b/ doklad o zaplatení poplatku za predaj na príslušný deň 
c/ pri predaji rastlinných výrobkov pochádzajúcich z vlastnej pestovateľskej činnosti doklad, ktorý potvrdzuje, že predávané výrobky
nepochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti/ potvrdenie o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy príp. nájme a zameraní
poľnohospodárskej výroby, platné na aktuálny rok/
Príslušné doklady musí mať predávajúci stále pri sebe ináč sa vystavuje riziku uloženia pokuty alebo zákazu predaja.

Čl. 12
Orgány dozoru a sankcie

1. Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a/ Slovenská obchodná inšpekcia
b/ Obvodný úrad Žarnovica
c/ Obec Horné Hámre 
2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu 
a/ od 1659,70 € /50 000 Sk/ do 16596,96 € /500 000 Sk/ FO alebo PO, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia alebo správcovi trhoviska za
porušenie povinností podľa čl. 5 ods. 1 a 3



b/ od 165,96 € /5 000 Sk/ do 16596,96 € /500 000 Sk/ FO alebo PO, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez
povolenia, alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktoré sú zakázané, predáva výrobky mimo určených miest na predávanie.
3. Pokuty uložené Slovenskou obchodnou inšpekciou a Obvodným úradom v Žarnovici sú príjmom štátneho rozpočtu. Pokuty uložené obcou sú
príjmom obce.
4. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa keď orgány dozoru zistili porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k
porušeniu povinností došlo.
5. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa osobitných predpisov.
6. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na charakter protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov
7. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté.

Čl. 13
Záverečné ustanovenie

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch dňa 9.9.2009. 
2. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Hámre č. 1/1998 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach.
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