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Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g zákona  SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo veciach územnej samosprávy 
v zmysle  zákona  NR SR 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 v 
znení neskorších predpisov  s použitím § 7 zákona č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti 
orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov   

 
 
   

vydáva pre katastrálne územie obce Hranovnica toto 
 

 
 
 
 

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. 2/2014 
 

o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
v obci Hranovnica 
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§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Toto nariadenie upravuje niektoré podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových  miestach  v  obci  Hranovnica (ďalej len „trhové miesto“) na základe   § 3 ods. 3 
zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v znení neskorších predpisov  a to :  
a) druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,  
b) druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov,  
c) trhové dni, predajný a prevádzkový čas,  
d) technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom,  
e) určenie potravinárskych výrobkov, ktoré sa môžu predávať na trhových miestach,   
f) ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska mesta. 

 
(2) Trhový poriadok pre konkrétne trhové miesto schvaľuje obec osobitným všeobecne záväzným 

nariadením, ak nie je týmto nariadením alebo zákonom určené inak.    
 
 

§ 2 
 Určenie trhových miest 

 
(1) Trhovým miestom  v obci Hranovnica je vymedzený priestor pred kultúrnym domom, parc. 

číslo 5726. 
 
(2) Trhovým miestom pre príležitostné trhy organizované obcou Hranovnica,  alebo pre iné 

spoločenské akcie povolené alebo organizované obcou je vymedzený priestor pred kultúrnym 
domom a oproti na parkovisku pri nákupnom stredisku COOP Jednota. 

 
(3) Trhovým miestom pre 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 kultúrnym domom. 

 
 

§ 3 
Druh predávaných výrobkov na trhovom mieste  

(1) Na trhových miestach sa môže predávať nasledujúci tovar za nižšie uvedených podmienok: 
- ovocie a zelenina  
- poľnohospodárske výrobky,  ktoré  nie  sú  určené pre  výživu  ľudí (kvety, priesady, ozdobné 

kry, semená a pod.) 
- hydina vodná a hrabavá určená na ďalší chov 
- sezónne, úžitkové a ozdobné predmety (najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom, 

pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam), 
- knihy, denná a periodická tlač, ktoré neohrozujú mravnosť, 
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety, 
- všeobecne známe liečivé rastliny (napr. lipový kvet, podbeľ )  
- potravinárske výrobky, cukrovinky 
- spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 
- elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, 
- kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky. 
 

  (2)  Na  trhových  miestach je zakázané predávať výrobky určené osobitným právnym predpisom 
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§ 6 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v znení neskorších predpisov  
 
 

§ 4 
 Podmienky predaja potravinárskych výrobkov na trhových miestach 

 
(1)  Na trhových miestach môžu oprávnené fyzické osoby a právnické osoby predávať výrobky len 

čisté a pri predaji dodržiavať čistotu a hygienu predávaných výrobkov, ako aj čistotu a hygienu 
predávajúceho a poskytujúceho služby. 

 
 (2) Fyzické osoby a právnické osoby predávajúce výrobky a poskytujúce služby sú povinné na 

trhových miestach počas predaja výrobkov a poskytovania služieb udržiavať zabraté miesto v 
čistote a po ukončení prevádzky zanechať zabraté miesto čisté. 

       
 (3) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia a trhového poriadku môže správca trhoviska 

predávajúcemu zakázať predaj výrobkov, resp. poskytovanie služieb alebo vylúčiť ho z predaja. 
     
  (4) Dodržiavať hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy.  
 
 

§ 5 
Povolené druhy poskytovaných služieb 

 
    (1)  Na trhovisku a príležitostnom trhu možno poskytovať tieto služby: 
   a/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 
   b/ oprava dáždnikov, 
   c/ oprava a čistenie obuvi, 
   d/ oprava dámskych, pánskych a cestovných tašiek, 
   e/ oprava športových potrieb, 
    f/ výroba kľúčov 

 
§ 6 

Povinnosti predávajúceho  
 

 (1) Predávajúci je povinný dodržiavať podmienky predaja . Oprávnené fyzické osoby a právnické 
osoby predávať  výrobky a poskytovať služby sú povinné pred vstupom na trhové miesta zaplatiť 
obci daň  za užívanie verejného priestranstva, stanovený všeobecne záväzným nariadením obce 
o miestnych poplatkoch. 

 
 (2)Predávať na určenom mieste. 
 
 (3)Zreteľne označiť predávané výrobky cenou a poskytované služby cenníkom za služby. 
 
 (4)Ceny za predaný tovar, výrobky a služby správne účtovať a používať elektronickú registračnú 

pokladnicu. 
 
 (5)Predložiť správcovi trhového miesta a orgánom dozoru doklad o oprávnení na podnikanie a 

poskytovanie služieb 
 
 (6)Zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb.  
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§  7 

Druh poskytovaných služieb na trhovom mieste  

Na trhových miestach sa môžu poskytovať okrem služieb určených osobitným právnym predpisom 
§ 8 zákona č. 178/1998 Z. z. aj iné služby, ktoré schváli  starosta obce. 
 
 

§ 8 
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas  

(1) Trhovými dňami sa určujú dni pondelok až piatok s výnimkou dní pracovného pokoja, ak nie je 
v tomto alebo inom nariadení obce ustanovené inak. Uvedené ustanovenie sa netýka 
príležitostných trhov, u ktorých deň konania určuje starosta obce 

 
(2) Prevádzkový a predajný čas na trhovom mieste: v čase od 8,00 – 15,00 hod. 
 
 

§ 9 
Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom  

(1) Obec nedisponuje so stánkami s trvalým stanovišťom. Predávajúci si zabezpečuje stánok vo 
vlastnej réžii podľa charakteru predaja. 

 
 

§ 10 
Kontrola dodržiavania tohto nariadenia 

 
 Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce, príslušníci  
Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hranovnici,  hlavný kontrolór obce, poslanci obecného 
zastupiteľstva a členovia komisie pre ochranu verejný poriadku v obci. Týmto ustanovením nie sú 
dotknuté ustanovenia osobitných právnych predpisov o úlohách mesta pri výkone kontroly a dozoru 
v rámci ochrany spotrebiteľa. ( zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo 
veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov )  
      
 

§ 11 
Spoločné, zrušovacie  a záverečné ustanovenia 

 
(1) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 178/1998 Z. z.  a ďalších súvisiacich 

osobitných právnych predpisov  
- zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 

v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 108/2000 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji  
- zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov  
- zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 

 
(2) Týmto nariadením sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2010 o trhovom poriadku na území 

k.ú. obce Hranovnica 
(3) Toto nariadenie bolo schválené  Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici dňa 
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...............................uznesením č. ….................... 
(4) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v 

Hranovnici a jeho vyvesením na úradnej tabuli obce. 

 
 

 
 
V Hranovnici dňa 8. októbra 2014 
 
 
 
 
  
 
         Ing. Martin Benko 
                starosta obce 


	 Určenie trhových miest

