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Obec Raková (ďalej len obec) na základe ustanovení § 3 ods. 8 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 len „zákon č. 178/1998 Z. z.“) a v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. i) 

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  

v y d á v a   toto 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
č. 2/2015 

o  predaji  výrobkov  a  poskytovaní  s lužieb  na  trhových  

miestach na území  Obce Raková  
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Predmetom tohto Všeobecného záväzného nariadenia Obce Raková (ďalej len „nariadenie“) je upraviť 

zriadenie trhových miest na území obce, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, 

povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 

miestach, oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia a príslušných 

zákonov a podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území obce, 

a to: 

a/    druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, ktorých predaj a poskytovanie je na 

trhových miestach na území obce povolené, 

b/ druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov, 

c/ trhové dni, predajný a prevádzkový čas, 

d/ označenie predávajúceho podľa § 10 písm. b) a c) zákona č. 178/1998 Z. z..  

 

Článok 2 

Základné pojmy 
  

1. Trhovým miestom je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo 

určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. 

2. Trhovisko je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb. 

3. Tržnica je kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

v prevádzkárňach
(1) 

 a na prenosných predajných zariadeniach.  

4. Príležitostný trh je 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. 

5. Ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných 

predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve 

pred prevádzkarňou. Za stánok s dočasným stanovišťom  a za prenosné predajné zariadenie sa 

nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa 

osobitného predpisu
(2)

. 
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6. Stánok s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou prevádzkou, 

ktorý je stavbou
(3)

 umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený predávajúcim alebo 

prenajatý predávajúcemu.  

7. Za trhové miesto sa považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je 

prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh. To neplatí, ak 

ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu
(4)

. 

8. 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. 

9. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, 

technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.
(5)

  
  

Článok 3 

Zriadenie trhového miesta 
 

1. Trhové miesto zriaďuje obec. 

2. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré 

vydáva obec. 

3. Pri zriaďovaní trhového miesta a pri povoľovaní zriadenia trhového miesta sa prihliada na:  

a/   ochranu verejného poriadku,  

b/   verejný záujem,   

c/   účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb, 

d/   na účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom záujme. 

4. Obec zriaďuje trhové miesta, ktorými sú:  

a/   príležitostný trh, 

b/   ambulantný predaj.  

5. Obec zriaďuje: - Príležitostné trhy, ktorými sú:  

a/   Palárikova Raková, 

b/   Májové slávnosti, 

c/   Hodový deň, miestna časť Korcháň, 

d/   Turnaj o pohár starostu obce, 

e/   Hasičská súťaž o pohár starostu obce, 

f/   Hodový deň, centrum obce, 

g/   Vianočné trhy. 

6. Správu trhoviska, tržnice, príležitostných trhov a ambulantného predaja na území obce, ktoré sú vo 

vlastníctve obce, vykonáva priamo obec. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový 

priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo 

príležitostný trh, za správcu trhového miesta sa považuje vlastník iného ako verejného priestranstva 

alebo vlastník nebytového priestoru.  
 

Článok 4 

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach  
 

1. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.  

2. Obec vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste na základe 

žiadosti (príloha č. 1)  týmto osobám oprávneným predávať výrobky a poskytovať služby:  

a/ fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
(6)

,  
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b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny
(7)

, 

c/ fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou. 

3. V žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste žiadateľ 

preukáže oprávnenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb dokladmi určenými v § 3, ods. 4, 

písm. a), b) a c) zákona č. 178/1998 Z .z., a sú to:  

a/ kópia oprávnenia na podnikanie, ak je žiadateľom osoba podľa bodu 2 písm. a. tohto 

článku; žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na 

nahliadnutie,  

b/ čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom 

osoba podľa bodu 2 písm. b. tohto článku, 

c/ čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné 

použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak je žiadateľom osoba podľa bodu 2 

písm. c. tohto článku. 

4. K žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je v súlade     

s § 3 ods. 5 zákona č. 178/1998 Z. z. potrebné priložiť aj:  

a/ 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, 

b/ fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej  

registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu 

elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu 

o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie 

žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo 

virtuálnu registračnú pokladnicu. 

5. Ak je žiadateľom osoba podľa bodu 2 písm. b/ tohto článku tak súčasne preukáže, že je vlastníkom 

pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je 

nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho 

oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto 

pozemku. 

6. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie obec v tomto všeobecne 

záväznom nariadení nepovolila, je podľa § 3 ods. 9 zák. č. 178/1998 Z. z. zakázaný. Zákaz 

a obmedzenia predaja niektorých výrobkov vyplýva aj zo zák. č. 178/1998 Z. z.  

7. Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak 

predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti podľa tohto všeobecného záväzného 

nariadenia,  zákona č. 178/1998 Zb. alebo osobitných predpisov.
(5)

   
 

Článok 5 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach  
 

1. Povinnosti predávajúcich na trhových miestach určuje § 11, ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z., na 

základe ktorého je predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

a/ označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 

b/ dodržiavať trhový poriadok, 
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c/ používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa 

osobitných predpisov,  

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 ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných 

predpisov
(5)

 . 

 

Článok 6 

Oprávnenia správcu trhových miest 
 

1. Správca trhových miest kontroluje u predávajúceho: 

a/ oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhových miestach a preukaz totožnosti,    

b/ doklad o nadobudnutí tovaru; doklad o nadobudnutí tovaru a oprávnenie na podnikanie v danej 

oblasti sa  nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami 

medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej 

drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami, 

c/ používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice, 

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 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
(8)

 predávajúceho. Správca trhoviska 

bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých predaj je zakázaný.  

h/ povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné 

zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných 

trhoch, 

i/ zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter 

predávaného tovaru a poskytovaných služieb. 

 

Článok 7 

Zákaz predaja niektorých výrobkov 

 

1. Okruh niektorých výrobkov, ktoré sú zakázané predávať určuje § 6 zákona č. 178/1998 Z. z., na 

základe ktorého  sa na trhových miestach zakazuje predávať: 

a/   zbrane a strelivo, 

b/   výbušniny a pyrotechnické výrobky, 

c/   tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 

d/   tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 
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e/   liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj 

      liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, 

f/    jedy, omamné a psychotropné látky, 

g/    lieky, 

h/   automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 

i/    chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov, 

j/    živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej 

vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov a mačiek a drobných 

hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov 

zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy, 

k/    chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín, 

l/    huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli 

spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov. 

 

Článok 8  

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 

1. Na trhovom mieste v obci sa môžu predávať:  

a/ knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,  

b/ drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,  

c/ spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z. tým nie je dotknuté, 

d/ jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 

e/ balená zmrzlina 

f/ ovocie a zelenina, 

g/ kvetiny,  

h/ žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií. 

2. Obmedzenie predaja výrobkov 

a/ Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 

elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar 

a hračky, 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.  

b/ Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu predávať 

iba v prevádzkarňach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené 

podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti. 

c/ Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk 

a v pojazdných predajniach. 

3. Okruh služieb, ktoré možno poskytovať na  trhovom mieste určuje § 8 zákona č. 178/1998 Z. z., na 

základe ktorého  možno na  trhových miestach poskytovať tieto služby:  

a/ pohostinské  a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie (len na príležitostných 

trhoch),  

b/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,  

c/ oprava dáždnikov,  

d/ oprava a čistenie obuvi,  

e/ kľúčové služby. 
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4. Obec na základe § 8 písm. f) zák. č. 178/1998 Z. z. určuje, že na  trhovom mieste v obci možno 

poskytovať tieto ďalšie služby: 

a/ fotografické, video a reprodukčné služby, 

b/ obšívanie kobercov, 

c/ čistenie peria, 

d/ sklenárske práce,  

e/ hodové atrakcie (kolotoče a pod.). 

5. Určením druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb v tomto nariadení nie sú podľa § 3 

ods. 8 písm. a ) zák. č. 178/1998 Z. z. dotknuté ustanovenia § 6 až 9 zák. č. 178/1998 Z. z. 
 

Článok 9 

Ambulantný predaj 
 

1. V obci je povolené ambulantne predávať len na verejnom priestranstve určenom na ambulantný 

predaj a to: 

a/ verejné priestranstvo na parc. 1827/1 v k.ú. Raková, t. j. pred budovou Kultúrneho domu J. 

Palárika, súp. č. 1045  a pred budovou OcÚ Raková, súp. č. 140,   

b/ verejné priestranstvo na parc. 11075 a 11076 v k.ú. Raková, t.j. okolie multifunkčného ihriska 

Raková Korcháň. 

2. Správcom trhových miest s ambulantným predajom je obec.  

3. Trhové dni sú:      streda a piatok 

4. Predajný a prevádzkový čas je:  od  7,00 hod. do 17,00 hod. 

5. Okruh výrobkov, ktoré je možné ambulantne predávať určuje  § 9 zákona č. 178/1998 Z. z., na 

základe ktorého sa ambulantne môžu predávať : 

a/ knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,  

b/ drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,  

c/ spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z. tým nie je dotknuté, 

d/ jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 

e/ balená zmrzlina 

f/ ovocie a zelenina, 

g/ kvetiny,  

h/ žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií. 

6. Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce je zakázaný podľa  § 9 ods. 2 zákona č. 

178/1998 Z. z. . 

7. Pri ambulantnom predaji je poplatok za prenájom predajnej plochy určená vo výške 15,00 

eur/predajné miesto v jednom dni. Za predajné miesto sa považuje predajná plocha o výmere do 9 

m
2  

(3m x 3m). 

  

Článok 10 

Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov 

 

1. Na území obce sa uskutočnia tieto príležitostné trhy  

A/ jednodňové:  

Palárikova Raková  na priestranstve:  

 verejné priestranstvo na parc. 1827/1 v k.ú. Raková, t.j. pred budovou Kultúrneho domu J. 

Palárika, súp. č. 1045 a pred budovou OcÚ Raková, súp. č. 140 
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 námestie Jána Palárika  

o V období: mesiac apríl 

Májové slávnosti na priestranstve:  

 verejné priestranstvo na parc. 1827/1 v k.ú. Raková, t.j. pred budovou Kultúrneho domu J. 

Palárika, súp. č. 1045  a pred budovou OcÚ Raková, súp. č. 140 

 námestie Jána Palárika  

o V období: mesiac máj  

Hodový deň, miestna časť Korcháň na priestranstve: 

 Verejné prietranstvo na parc. 11075 a 11076 v k.ú. Raková, t.j. okolie multifunkčného ihriska 

Raková, Korcháň 

o V období:  5. júla   

Turnaj o pohár starostu obce na priestranstve:  

 areál FK Polom Raková 

o V období: mesiac  júl 

Hasičská súťaž  o pohár starostu obce na priestranstve:  

 Areál zdravia Raková U Matysa 

o V období: mesiac  august 

Hodový deň, centrum obce na priestranstve: 

 verejné priestranstvo na parc. 1827/1 v k.ú. Raková, t.j. pred budovou Kultúrneho domu J. 

Palárika, súp. č. 1045  a pred budovou OcÚ Raková, súp. č. 140 

 námestie Jána Palárika  

o V období: mesiac september 

B/ viacdňové 

Vianočné trhy na priestranstve:  

 verejné priestranstvo na parc. 1827/1 v k.ú. Raková, t.j. pred budovou Kultúrneho domu J. 

Palárika, súp. č. 1045  a pred budovou OcÚ Raková, súp. č. 140 

 námestie Jána Palárika  

o V období:  denne od 1. decembra do 31. decembra príslušného kalendárneho roka 

2. Správcom príležitostného trhu je obec.  

3. Podrobnosti o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na príležitostnom trhu sú upravené 

v trhovom poriadku pre príležitostné trhy. 

4. Organizáciu príležitostných trhov zabezpečuje obec.  

5. Príležitostné trhy vymedzené v bode 1 tohto článku sa uskutočnia v rozsahu podľa tohto nariadenia  

     a Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2015 trhový poriadok pre príležitostné trhy. 

6. V Obci Raková sa uskutočnia nasledovné druhy trhov:  

Palárikova Raková 

Májové slávnosti 

Hodový deň, miestna časť Korcháň 

Turnaj o pohár starostu obce 

        Hasičská súťaž o pohár starostu obce, 

Hodový deň, centrum obce 

Vianočné trhy 
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Článok 11 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 
 

1. Obec určuje trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhových miestach  nasledovne: 

a/ Pre ambulantný predaj sú stanovené trhové dni:    streda a piatok 

            Predajný a prevádzkový čas je:    od 7,00 hod. do 17,00 hod.  

b/ Pre príležitostné trhy sú stanovené trhové dni:  

Palárikova Raková      1. trhový deň v mesiaci apríl 

Májové slávnosti     1. trhový deň v mesiaci máj  

Hodový deň, miestna časť Korcháň    1. trhový deň 5. júla   

Turnaj o pohár starostu obce    1. trhový deň v mesiaci  júl 

Hasičská súťaž o pohár starostu obce                  1. trhový deň v mesiaci august 

Hodový deň, centrum obce    1. trhový deň v mesiaci september 

Vianočné trhy      31 trhových dní v mesiaci december 

 

Predajný a prevádzkový čas je:    od 6,00 hod. do 24,00 hod. 
 

Článok 12  

Označenie predávajúceho 

 

1. Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny sa označia: meno, priezvisko, adresa predávajúceho, 

vyznačenie pôvodu predávaného tovaru. 

2. Fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou sa 

označujú: meno, priezvisko, adresa predávajúceho. 
 

Článok 13 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Rakovej,        

     uznesením č. 3.22/2015  zo dňa 24.06.2015. 

2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  

     v Rakovej. 

3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie  

     Obce Raková o trhovom poriadku v Obci Raková zo dňa 26. júla 1991 vrátane všetkých jeho zmien  

     a doplnkov. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je Príloha č. 1 – žiadosť o povolenie predaja na trhovom  

     mieste. 

5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.7.2015. 

 

 

V Rakovej,  dňa   24.6.2015 

 

                     Mgr. Anton Heglas 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

Vyvesené: 30.6.2015 
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P r í l o h a    č. 1 

k  VZN č.2/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území  

Obce Raková 

 

 

 

A D R E S Á T: Obec Raková, 023 51  Raková 140 

 

Žiadosť o povolenie predaja na trhovom mieste 

 

Meno a priezvisko (názov spoločnosti):  

Adresa (sídlo): 

IČO: 

Na základe zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach v znení neskorších predpisov žiadam o povolenie na predaj výrobkov a 

poskytovanie služieb  na trhovom mieste v Obci Raková.  

 

Ambulantný predaj/ trh (názov):   ……………………………………. 

Dátum konania:     ……………………………………. 

Žiadam o pridelenie trhového miesta č.:  ……………………………………. 

Predmet predaja výrobkov/poskytovania služieb: 

 

………………………………………………………………………………………. 

Zároveň prikladám  k žiadosti o povolenie všetky potrebné doklady v zmysle § 3 ods. 4, § 3 ods. 5 a § 

3 ods. 6  zákona č. 178/1998 Z.z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v znení neskorších predpisov.  

 

 

V ……….…………, dňa …….…….       Podpis žiadateľa, pečiatka :   ……………………………. 
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Vysvetlivky:  

(1) § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

(2) § 54 až 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

(úplné znenie č. 109/1998 Z. z.) 

(3) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

(4) § 7a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 367/2013 Z. 

z. 

(5) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. 

o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava 

druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.), zákon č. 264/1999 Z. z. o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

355/2007 Z .z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

(6) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

(7) Zákon č. 105/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 

§ 2 ods. 3 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov  

(8) § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. . 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 520/2007 Z.z. , ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí 

pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah 

osvedčenia o odbornej spôsobilosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


