
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej na základe  zákona 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, 
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  predpisova   a   zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení 
neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie obce Raková toto 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

o trhovom poriadku v obci Raková

§ 1 
Úvodné ustanovenia

1.  Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje práva a povinnosti  správcu trhoviska a príležitostného 
trhu,  pôsobnosť  obce  Raková  pri  vykonávaní  dozoru  nad  dodržiavaním  povinnosti  ustanovených  v 
zákone o ochrane spotrebiteľa a povinnosti fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie 
podľa osobitných predpisov a občanov predávajúcich na trhových miestach v obci.

§ 2
Základné pojmy

1. Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:

a) vyhradené miesto k trhovému predaju sú nasledovné lokality:
TM-1: verejné priestranstvo vedľa budovy ZŠ Jána Palárika a pekárne,
TM-2: verejné priestranstvo pri Kultúrnom dome Jána Palárika
TM-3: verejné priestranstvo pri nákupnom stredisku Raková – Korcháň
TM-4: verejné priestranstvo pri ZŠ Trstená
TM-5: verejné priestranstvo pri IBV Rakovka
TM-6: verejné priestranstvo pri nákupnom stredisku Močiare
TM-7: verejné priestranstvo pri kostole

b) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na 
takýto predaj, najmä: hodové jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, 
odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou

c) ambulantným predajom 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 zariadenia sa nepovažuje 
predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.

2.  Za  trhové  miesto  sa  na  účely  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  považuje  aj 
priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba, alebo právnická 
osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj. 

3.  Predaj  výrobkov  a  poskytovanie  služieb  na  trhových  miestach   musí  vyhovovať  všeobecným, 
technickým,  hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa  osobitných predpisov  najmä zákon č. 
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách, zákon NR SR č. 
126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 455/1991 
Zb., zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

§ 3
Základné ustanovenia

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.  Za  prenájom  vyhradeného  miesta  k  trhovému  predaju  alebo  poskytovania  služieb  je  správcom 
vyrubený poplatok v týchto sadzbách:

a) osobný automobil s prívesným vozíkom a predajným pultom  200,-Sk za predajnú akciu v jednom dni
b) nákladný automobil do 3,5 tony a predajný pult 400,-Sk za predajnú akciu v jednom dni
c) nákladný automobil nad 3,5 tony a predajný pult 500,-Sk za predajnú akciu v jednom dni
d) prenájom predajného stánku, ktorý je majetkom obce 250,-Sk na predajnú akciu v jednom dni

4. Poplatok je vyberaný pred začatím predajnej akcie alebo poskytovania služieb.

5.  Organizácia pre kultúru a verejné služby ako poverený správca trhových miest v obci  po splnení 
podmienok uvedených v tomto VZN vydá povolenie na zriadenie trhového miesta.

6. Čas predaja v obci Raková na zriadených trhových miestach sa určuje na tieto dni v týždni: 
streda, piatok a nedeľa od 7.00 hod. - 18.00 hod.

§ 4
Správa trhoviska príležitostného trhu a ostatných trhových miest

1. Správa trhoviska príležitostného trhu a ostatných trhových miest s ambulantným predajom, ktoré sú 
vo vlastníctve obce vykonáva obec prostredníctvom príspevkovej  organizácie obce "Organizácia  pre 
kultúru a verejné služby Raková".

2. Správa trhových miest alebo nebytový priestor, ktoré nie sú prevádzkarne a fyzická alebo právnická 
osoba je jeho vlastníkom a prenajme ho na ambulantný predaj za správcu trhového miesta sa považuje 
ich prenajímateľ.

§ 5
Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu 

1. Správa trhoviska kontroluje u predávajúceho:

a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb na trhových miestach
b) doklad o nadobudnutí tovaru
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice
d) dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaných služieb
e) oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných 
použitých výrobkov občanom medzi sebou v primeranom množstve.

§ 6
Zákaz predaja niektorých výrobkov

1. Na trhových miestach sa zakazuje predávať:

a) zbrane a strelivo
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú nerovnosť
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
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
j)  živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné 
podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov

§ 7
Obmedzenia predaja výrobkov

1. Na trhových miestach sa môžu predávať potravinárske výrobky, ktoré určí obec všeobecne záväzným 
nariadením po dohode s príslušnými orgánmi potravinového dozoru v zmysle § 21 zákona NR SR č. 
152/1995 Z.z. o potravinách .



   
2. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické 
výrobky, výrobky spotrebnej elektrotechniky, drobný tovar, papierenské  výrobky, kozmetika, drogériový 
tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať  len na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou 
jej prevádzkovateľom.

§ 8
Druhy poskytovaných služieb

1. 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) ďalšie služby, ktoré určí obec  všeobecne záväzným nariadením

§ 9
Ambulantný predaj v obci

1.  V obci sa ambulantne môžu predávať:

a) knižky
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
d) balená a nebalená zmrzlina
e) ovocie a zeleninu
f)  kvety
g) žreby okamžitých lotérii a žrebových vecných lotérii

§ 10
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať  služby 

na trhových miestach
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby:

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočišné výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej 
činnosti, alebo lesné plodiny
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou

§ 11
Povinnosti  predávajúcich na trhových miestach

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:

a) označiť  svoje predajne zariadenie na viditeľnom mieste - obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko 
predávajúceho,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitného predpisu
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) viesť  autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov s výnimkou osôb uvedených v § 10 
odst. b) a c)

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť  správcovi trhového miesta a orgánu dozoru:

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 
mieste a preukaz totožnosti
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie 
alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch



c)  zdravotný  preukaz  a  posudok  príslušného  orgánu  na  ochranu  zdravia,  ak  to  vyžaduje  charakter 
predávaného tovaru a poskytovaných služieb
d) pri predaji húb doklad o ich znalostí 
e) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov 
medzi občanmi v primeranom množstve
f) autorizovanú inšpekčnú knihu

§ 12
Osobitné ustanovenia

1. Predávajúci poľnohospodárskych  výrobkov na trhovom mieste musia dodržiavať hygienické predpisy 
a zodpovedajú za zdravotnú nezávadnosť predávaného tovaru.

2.  Tovar  predávaný  kupujúcemu  musí  mať  aspoň  bežnú  trhovú  akosť  výrobkov  predávaných  v 
maloobchodnej sieti; zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých 
časti a ovocie musí byť akostne roztriedené a počas predaja     uložené  v debnách, alebo v košoch, 
prípadne vyložené na stole alebo pulte. Orgány veterinárnej a hygienickej služby môžu obmedziť alebo 
zakázať predaj niektorých poľnohospodárskych výrobkov vzhľadom na podmienky predaja akosť tovaru 
a nákazovú situáciu.

3. Predaj sa môže uskutočňovať len v stánkoch, v predajných  pultoch. Zakazuje sa predaj tovarov na 
zemi, chodníkoch a pod.

4. Predávajúci  musia používať ciachované miery, váhy a závažia.

§ 13
Orgány dozoru a sankcie

1. Dozor nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú orgány dozoru a to:

a) Obec Raková a jej kontrolné orgány
b) Obvodný úrad
c) Slovenská obchodná inšpekcia

2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu

a) od 50.000,-Sk do 500.000,-Sk fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez 
povolenia (§ 3 odst.1), alebo správcovi trhoviska za porušenie povinnosti podľa  § 5 odst. d)
b)  od  5.000,-Sk  do  500.000,-Sk  fyzickej  osobe  alebo  právnickej  osobe,  ktorá  predáva  výrobky  a 
poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3,odst.1) alebo ktorá predáva na trhovom mieste 
výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6), alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj (§ 7)

3. Ak je obec správcom trhoviska alebo príležitostného trhu príslušnými orgánmi na uloženie pokuty 
podľa odseku 2 sú orgány dozoru uvedené v  § 13 odst.1 písm. b, c)

4. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej 
osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom 
mieste.

5.   Pokutu  možno uložiť  do  jedného  roku odo dňa,  keď orgány dozoru  zistili  porušenie  povinnosti, 
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

6. Pokutu nemožno uložiť  ak bola za to isté porušenie povinnosti  uložená  pokuta podľa osobitných 
predpisov.



§ 14
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Starosta obce môže na zníženie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých odôvodnených prípadoch 
poplatky znížiť alebo odpustiť.

2.  Týmto  všeobecne  záväzným  nariadením  obce  Raková  sa  mení  a  dopĺňa  nariadenie  Obecného 
zastupiteľstva o trhovom poriadku v obci Raková zo dňa 26. júla 1991, doplnené uznesením obecného 
zastupiteľstva zo dňa 20.4.2001. 

3. VZN bolo schválené uznesením OZ Raková č. 12/2008 zo dňa 17.04.2008 na základe § 11 zákona č. 
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. V zmysle § 6 odst. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 
bolo  VZN  vyvesené  dňa  02.04.2008  a  zvesené  dňa  14.04.2008  pred  zasadnutím  obecného 
zastupiteľstva a v zmysle § 6 odst. 8 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení bolo VZN, vyvesené 
dňa 14.05.2008 a zvesené dňa 30.05.2008 po zasadnutí obecného zastupitelstva. 

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.06.2008.

                                                                                                        Anton Heglas
starosta obce

Príloha: Grafické zobrazenie vyhradených miest k trhovému predaju


