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Obec Marianka v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a zákonmi č. 87/1987 Zb., zákona SNR č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 634/1992 Zb. o 
ochrane spotrebiteľa a podľa zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach  v  y  d  á  v  a   pre územie obce  Marianka 

 
t o t o 

   
 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E     
 

 č. 12/2008 
z 15.decembra 2008 

 
„O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom  

mieste v obci Marianka“ 
 

I. 
Všeobecná časť 

 
Čl.1 

Predmet nariadenia 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a  
poskytovania služieb na trhovom mieste, t.j. podmienky príležitostných trhov a podmienky 
ambulantného predaja v obci Marianka. 

 
 

Čl.2 
Základné pojmy 

 
1. Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

priestranstve dočasne určenom na takýto predaj. 
2. Ambulantným predajom pre účely tohto nariadenia sa rozumie predaj v stánkoch s 

dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach (pultoch), 
predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve. 

3. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre 
priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba  pre príslušníkov svojej 
domácnosti. 

4. Predávajúcim je podnikateľ alebo osoba, ktorá spotrebiteľovi predáva výrobky alebo 
poskytuje služby. 

5. Výrobkom (tovarom) je akákoľvek vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak 
získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania a je určený na ponuku spotrebiteľovi. 
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II. 
Trhový poriadok 

 
Čl. 3 

Miesto predaja 
 

1. Na území obce Marianka sa zriaďuje trhové miesto na Námestí 4. apríla – pred 
„Hostincom Novák“. 

2. Predaj výrobkov mimo určeného miesta sa na celom území obce zakazuje. 
 

Čl.4 
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby 

 na trhovom mieste 
1. Predajca je povinný každý predaj vopred ohlásiť na Obecnom úrade v Marianke, 

dohodnúť podmienky predaja, zaplatiť poplatky a oboznámiť sa s týmto nariadením. 
2. Na trhovom mieste 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 živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej a 
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny. 
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou. 

 
Čl. 5. 

Povinnosť predávajúceho 
 
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov 
b) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov 
c) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou  
d) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov s výnimkou osô 
uvedených v čl.4 ods.2, písm. b) a c) 

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný osobe poverenej obcou: 
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb na trhovom mieste, preukaz totožnosti 
b) doklad o zaplatení nájomného za predajné miesto 
c)zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb 
d) doklad o nadobudnutí tovaru 
e) autorizovanú inšpekčnú knihu podľa čl.5, ods.1, písm. d) 

3. V záujme ochrany spotrebiteľa a vzhľadom na charakter tovaru je predávajúci povinný 
vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku (okrem predávajúcich uvedených v čl. 4, 
ods.2, pís. b) a c), v ktorom je uvedené:obchodné meno, adresa prevádzkárne, dátum 
predaja, druh výrobku, cena výrobku, ktorú spotrebiteľ zaplatil, 

4. Predajca je povinný po skončení predaj odstrániť všetky produkty (obaly, zbytky zeleniny 
a ostatnú nečistotu), ktoré spôsobil predajom alebo poskytovaním služieb a zanechať 
trhové miesto čisté a upratané. 

 
 

Čl.6 
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Podmienky predaja 

 
1. Na trhovom  mieste s príležitostným trhom sa  z a k a z u j e  predávať: 

- zbrane, strelivá, výbušniny, a pyrotechnické výrobky, 
- sušené hríby, 
- kompóty, sirupy a ostatné konzervované výrobky z domácej produkcie, 
- jatočný dobytok, ošípané, teľatá, surové mäso a vnútornosti, vajcia vodnej hydiny,      
čerstvé mlieko a mliečne výrobky, 
- tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 
- tabak a tabakové výrobky, 
- lieh, destiláty, a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, 
- jedy, omamné a psychotronické látky, 
- lieky, 
- automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo 
- chránené druh živočíchov a nebezpečné živočíchy, 
- živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na 
propagačné predajné podujatia, 

2. V obci sa ambulantne môže predávať: 
- knihy, denná a periodická tlač, drobné umelecké predmety a drobné remeselné 
výrobky, jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, balená a nebalená 
zmrzlina, pukance, cukrová vata, ovocie a zelenina, kvety, žreby okamžitých lotérii a 
žrebových vecných lotérii, 

3. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného 
predpisu, 

4. Na trhovom mieste sa môžu poskytovať tieto služby: pohostinské a reštauračné 
služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, brúsenie nožov, nožníc, a nástrojov, oprava 
dáždnikov,, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby, čistenie peria, 

 
 
 

 
Čl. 7 

Čas predaja 
 

1. Čas predaja na trhovom mieste na území obce Marianka sa určuje nasledovne: 
a/ v letnom období: od 1.4. do 31.10. denne od 8.00 do 16.00 hod. 
b/ v zimnom období: od 1.11. do 31.3. denne od 9.00 do 15.00 hod. 

2. Predaj sa uskutoční do 15 minút po vyhlásení v miestnom rozhlase s dĺžkou predaja na 
trhovom mieste najmenej 90 minút.   

 
Čl. 8 

Poplatky 
 

1. Za vyhlásenie reklamy o predaji /za každé hlásenie/ v miestnom rozhlase sa stanovuje 
predávajúcemu poplatok : 1,66 €. 

2. Za predajné trhové miesto t.j. vlastný stôl alebo prívesný vozík za osobný automobil 
/predaj vlastnej produkcie a iných výrobkov povolených zákonom č. 178/1998 Z.z. o 
podmienkach predaja 
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a poskytovania služieb na trhových miestach/ sa stanovuje predajcovi paušálny 
poplatok 4 € za deň. Za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 
obyvateľom sa stanovuje poskytovateľovi služby paušálny poplatok 4 eura za deň. 
 

 
III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa 
na zákon NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní 
služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov. 

2. Dňom účinnosti tohoto všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste v obci Marianka sa zrušuje 
všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb 
na trhovom mieste č. 3/2003 zo dňa 26.03.2003 vrátane doplnkov k tomuto VZN. 

3. Obecné zastupiteľstvo v Marianke schválilo všeobecne záväzné nariadenie o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste v obci 
Marianka svojím uznesením č.1/2008-11 dňa 15.12.2008. 

4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009. 
   
 
V Marianke dňa 15.12.2008 
                                                                                           Ing. Viliam Bolgáč 
                                                                                                starosta obce 
 
 
Vyvesené:  16.12.2008 
 
 
 
Zvesené: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


