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Všeobecne záväzné nariadenie obce Ve ľká Lehota 
č. 1/2014 o trhovom poriadku 

 
 
 
 

 
 
 
 
Obec Veľká Lehota v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a v zmysle 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 vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie: 

Článok I. 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením obec Veľká Lehota upravuje predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb na obecnom trhovisku, ktorého správcom je obec Veľká Lehota, práva 
a povinnosti fyzických osôb  a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhovisku a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto všeobecne záväzného 
nariadenia.  

 
Článok II. 

Základné pojmy 
 

Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie: 
 
(1) Trhovisko je priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
na prenosných predajných zariadeniach a predajnej ploche, konkrétne: 
a) verejná plocha pri MSKC - /obecná tržnica/, parc. č. C-KN 470/3 
b) parkovisko pri pamätníku pred kostolom, parc. č. C-KN 471/3 – ambulantný predaj, 
c) priestor pri futbalovom ihrisku parc č. C-KN 2070/2 – DFF „Pod Inovcom“, Futbalový turnaj, rôzne 
súťažné podujatia, príležitostný trh.    
 
(2) Predajným zariadením je „Tržnica“ umiestnená na trhovisku. 
 
(3) Zabratá plocha je plocha pod predajným zariadením a nevyhnutná plocha za ním potrebná pre 
predávajúceho na prechod a manipuláciu s predávaným tovarom.  
  
(4) Zabratá predajná plocha je voľná plocha mimo predajného zariadenia, použitá trhovníkom na 
uskladnenie a predaj tovaru a poskytovanie služieb.  
 
(5) Predajným časom je čas, počas ktorého je povolený predaj tovaru a poskytovanie služieb.  
 

 
Článok III. 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 
(1) Na tržnici je možné predávať nasledovné výrobky:  
 
a) produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby pochádzajúce od registrovaného producenta, t.j. 
ovocie, zelenina, orechy, jedlé strukoviny, mak, zemiaky, zeleninové a kvetinové sadenice, kvetiny,  
 
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,  
 
c) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,  
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d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,  
 
e) balená zmrzlina, 
  
f) ovocie a zelenina a sadbový materiál, huby 
 
h) kvetiny,  
 
ch) neoznačené slepačie vajcia z vlastnej produkcie, len v období od 15.9. do 15.4. v roku – prebytky 
ak:  
- pochádzajú z registrovaného chovu vajec,  
- počet predávaných vajec nepresahuje 200 ks za deň,  
- vajcia nie sú staršie ako 14 dní odo dňa znášky,  
 
i) vianočné stromčeky, čačina a výrobky z nich,  
 
j) cukrovinky, 
  
k) ambulantne - potraviny živočíšneho pôvodu, ale len v prípade, že predajca preukáže „ Oznámenie 
o schválení alebo registrácii výroby potravín a činnosti súvisiacich s ich umiestnením na trh“ potvrdené 
RVPS Žiar nad Hronom, a zároveň „ Osvedčenie o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na 
prepravu potravín a surovín živočíšneho pôvodu“ alebo „ Záznam o úradnej kontrole“, kde je 
vyznačený účel: Overenie hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín pri 
dodržiavaní chladiarenského reťazca.  
 
(2) Na trhovisku možno poskytovať tieto služby: 
a) rýchle občerstvenie 
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,  
c) oprava dážnikov,  
d) oprava a čistenie obuvi,  
e) kľúčové služby.  
 
 

Článok IV. 
Podmienky predaja poskytovanie služieb 

 
(1) Na trhovisku môžu 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 alebo 
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,  
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou. 
 
(2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 
 
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,  
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska,  
c) používať elektronickú 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. 
 
(3) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, a orgánu dozoru: 
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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 osvedčenie o odbornej spôsobilosti,  
e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov 
medzi fyzickými osobami v primeranom množstve. 
 
(4) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná poskytnúť orgánom dozoru 
na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky 
pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti. 

 
Článok V. 

Trhové dni a predajný čas 
 

(1) Trhové dni sú určené od pondelku do nedele.  
(2) Predajný čas: 05:00 hod. – 18:00 hod.  
 
 

Článok VI. 
Prenajímanie predajných zariadení a plôch 

 
Predajné zariadenia a plochy sa môžu prenajímať:  
 
a) zaplatením denného nájmu za predajné zariadenie, vrátane zabratej plochy,  
b) zaplatením za voľnú zabratú plochu v m2.  
 

Článok VII. 
Nájomné za predajné zariadenie a nájomné za zabratú  plochu 

 
(1) Nájomné za predajné zariadenie a plochu:  
 
a) prenájom tržnice / vrátane zabratej plochy/ 2,5  eur/deň 
b) prenájom zabratej voľnej predajnej plochy v m2 1 eur/m2 

 
Článok VIII. 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny po čas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po 
skon čení predaja 

 
Správca trhoviska je povinný 
 
a) kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku,  
b) vykonávať dozor nad predajom,  
c) dbať aby, trhové stoly a miesta boli označené menom osoby zodpovednej za predaj,  
d) prideľovať predávajúcim miesto k predaju za stanovené nájomné,  
e) zabezpečiť čistenie trhoviska a podmienky hygieny predaja, vybaviť trhovisko stabilnými nádobami 
na odpadky pre predávajúcich a kupujúcich,  
f) po skončení stanoveného trhového času zabezpečí správca trhoviska pravidelný odvoz odpadkov 
a dôkladne vyčistí priestor trhoviska.  
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Článok IX. 
Orgány dozoru a sankcie 

 
(1) Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z. z., tohto VZN a kontrolu predaja na trhovom 
mieste vykonávajú: 
a) Slovenská obchodná inšpekcia, 
b) Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín  
c) Obec Veľká Lehota 
 
(2) Za nedodržanie alebo porušenie tohto Trhového poriadku sa uplatnia sankcie podľa § 12  zákona 
č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na web stránke obce: 
od 28.08.2014  do 25.9.2014 
Vyhodnotenie pripomienok dňa 22.9.2014 
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a zverejnené na internete od 
30.9.2014 do 15.10.2014 
Všeobecne záväzné nariadenie schválené: Uznesením obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote č. 
25/2014 dňa 25.9.2014 
Všeobecne záväzné nariadenie účinné od: 16.10.2014 
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť všeobecne záväzné nariadenie 
č. 4/2009 zo dňa 26.06.2009 
 
Vo Veľkej Lehote, 30.9.2014 
 
 
 
          Marta Šmondrková 
             starostka obce   


