
OBEC PERNEK 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 

 

Trhový poriadok 
 

 
 upravujúce podmienky predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na príležitostných trhoch a v ambulantných predajniach 

s účinnosťou od 01. januára 2010 

 

 

 

 

čl. 1 

 

Trhové miesto 
 

 

Trhovým miestom sa rozumie: 

- príležitostný trh 

- ambulantný predaj 

Podľa VZN je trhovým miestom určené verejné priestranstvo pred 

Obecným úradom v obci Pernek. 

 

 

čl. 2 

 

Oprávnenie na predaj 
 

 

Oprávnenie na predaj majú: 

- právnické a fyzické osoby, ktoré sú oprávnené podnikať podľa 

zák. č. 455/91 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov a doplnkov a zák. č. 137/98 Z.z., ktorým sa dopĺňa 

zák. č. 634/92 Z.z. 

- samostatne hospodáriaci roľníci na základe Osvedčenia 

vyplývajúceho z par. 12a – 12e zák. č. 219/91 Z.z. o súkromnom 

podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov 

- drobnochovatelia a pestovatelia môžu predávať prebytky 

z vlastnej produkcie na základe povolenia vydaného príslušným 

Obvodným úradom. 
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čl. 3 

 

Predajná doba 
 

 

 Predajná doba pre príležitostný trh a ambulantný predaj je 

stanovená na pondelok, utorok, štvrtok a piatok pri Obecnom 

úrade v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. 

 

 

čl. 4 

 

Sortiment predávanýh výrobkov a poskytovaných služieb 

 
 

1. – textilné a odevné výrobky 
- obuv 

- domáce potreby 

- elektrotechnické výrobky 

- drobný tovar 

- drogistický tovar 

- športové potreby a hračky 

2. – ovocie a zelenina /musia vyhovovať hygienickým požiadavkám     
v zmysle platných predpisov/ 

 

3. – kozmetické, pracie a čistiace prostriedky sa môžu predávať 
len na základe schválenia príslušného Slovenského 

testovacieho centra 

 

4. – na predaj živých zvierat je potrebné veterinárne osvedčenie 
z miesta pôvodu, potvrdenie príslušným obvodným veterinárnym 

lekárom KVLBR /Komora veterinárnych lekárov SR/, ktoré má 

časovo obmedzenú platnosť 72 hodín /3dni/ 

 

5. – ostatné potravinárske výrobky /predávať sa môžu len 

hygienicky nezávadné výrobky a pri dodržaní platných 

predpisov/ 
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Čl. 5 

 

Tovar, ktorého predaj je zakázaný 
 

 

1. tabak a tabakové výrobky 
2. zbrane a strelivo 
3. výbušniny a pyrotechnické výrobky 
4. tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť 
5. lieh, destiláty  a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje 
6. lieky 
7. autá, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo 
8. chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy 
9. živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa 

nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat 

organizované zväzmi a združeniami chovateľov 

 

 

čl. 5 

 

Kvalita predávaného tovaru a jej kontrola 
 

1. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať 

predpísanú kvalitu, pokiaľ je záväzne ustanovená alebo pokiaľ 

to vyplýva z osobitných predpisov /par. 3 zák. č. 142/91 Z.z. 

o česko-slovenských technických normách/, alebo v kvalite 

predávajúcim uvádzanej. 

Zelenina, zemiaky musia byť očistené, zbavené hliny 

a zvädnutých častí. 

 

2. Elektrovýrobky, ktoré podliehajú schvaľovaniu musia mať atest 
príslušného skúšobného orgánu. 

 

3. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu 

poskytnúť vzorku predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej 

nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu 

potvrdenie o odobratí vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky 

a jej hodnotu. 

Ak sa kontrolou zdravotnej nezávadnosti a akosti zistí, že 

predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám stanoveným všeobecne 

záväznými predpismi, kontrolný orgán: 

a/ zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť 

náklady na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti 

a peňažnú pokutu podľa predpisov 

b/ upozorní na túto skutočnosť Správu príležitostného trhu, 

u ktorého je predávajúci zaregistrovaný. 
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čl. 6 

 

Povinnosti predávajúceho 

 
1. Predmetom ponuky nesmie byť tovar nekvalitný, ohrozujúci 

zdravie spotrebiteľa a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny 

spôsob jeho nadobudnutia alebo pôvod. 

2. Predávajúci je povinný: 

- dodržiavať podmienky predaja 

- dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, 

veterinárne a bezpečnostné predpisy 

- torvar viditeľne označiť cenovkami, zabezpečiť predaj 

v súlade s cenovými predpismi, vyplývajúcimi zo zák. č. 

526/90 a ceny správne účtovať. 

- uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje /par. 8 zák. 

č. 634/92 Z.z./ 

- riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných 

výrobkov na obsluhu a zvlášť technickými pravidlami /par. 

11 zák. č. 634/92 Z.z./ 

- predávať výrobky o správnej hmotnosti, miere alebo množstve 

a umožniť spotrebiteľovi skontrolovať si správnosť týchto 

údajov 

- udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho ukončení 

v čistote a poriadku 

- umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania 

stanovených podmienok predaja tovaru a podriadiť sa 

rozhodnutiam kontrolného orgánu 

- na požiadanie kontrolného orgánu predložiť platné doklady 

/podľa charakteru predaja/ ako napr. 

1. občiansky preukaz 
2. potvrdenie o zaplatení miesta na predaj 
3. živnostenský list alebo rovnocenný doklad, oprávňujúci 

na predaj tovaru 

4. doklad o nadobudnutí tovaru 
5. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje povaha predávaného 

tovaru 

6. doklad o kontrole zdravotnej nezávadnosti a akosti 

tovaru 

7. veterinárne osvedčenie na premiestňovanie zvierat 

a pod. 
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čl. 7 

 

Povinnosti a práva správcu príležitostného trhu 

 

 zabezpečiť dozor 

 spolupracovať s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej 

činnosti 

 dozerať na dodržiavanie podmienok predaja 

 dbať, aby bol pre predávajúcich a kupujúcich trvale 

k dispozícii k nahliadnutiu trhový poriadok 

Za porušenie povinností ustanovených v trhovom poriadku zo 

strany predávajúcich môže správca: 

a/ zakázať predaj tovaru 
b/ vylúčiť predávajúceho z predaja 

V prípade zistenia, že predávajúci porušia podmienky 

predaja, budú tieto zistenia signalizované príslušnému 

živnostenskému oddeleniu príslušného Obvodného úradu. 

 

 

čl. 8 

 

Kontrola predaja 

 
 Pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto trhového 

poriadku postupuje obec nasledovne: 

a/ kontrolu vykonáva poverený pracovník obce a hlavný kontrolór 

obce, ktorí sa preukážu úradným poverením 

b/ o výsledku kontroly sa vyhotoví na mieste zápis, ktorí 

účastníci kontroly podpíšu. Ak kontrolovaný odmietne zápis 

podpísať, uvedie sa do zápisu i táto skutočnosť. 

c/ zápis, obsahujúci všetky zistené a pre daný prípad podstatné 

skutočnosti sa doručí na kontrolný orgán a do 30 dní od 

doručenia musí byť doručené rozhodnutie o vyriešení 

porušenia trhového poriadku a výška stanovenej pokuty. 

 

 

čl. 9 

 

Poplatky 

 
1. za vyhlásenie v miestnom rozhlase    2,- € 

2. vyhlásenie, prenájom miesta na predaj a parkovanie motorového 
vozidla          5,-  € 
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     Tento trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb bol vyvesený na verejnej tabuli dňa 

27.11.2009 

 

 Tento trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb bol schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 

17.12.2006 uznesením č..........  

 Účinnosť nadobúda dňa : 01.01.2010 

 

V Perneku dňa : 18.12.2009 

 

 

 

 

 

 

        ________________  

                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


