
 
 

 

 

 

 

 

Obec Brestov v zmysle podľa ust. § 4 ods.3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a ust. § 3 ods. 8, § 5 ods. 1 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  

 

v y d á v a 

 toto 

 

všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok 
 

/ďalej len „VZN“/ 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Základné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

upravuje zákon 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 /ďalej 

len „zákon č. 178/1998 Z.z.“/. 

2. Toto VZN upravuje bližšie podmienky predaja tovarov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v katastrálnom území obce Brestov, a to najmä ustanovuje práva 

a povinnosti správcu trhového miesta, zákaz predaja niektorých výrobkov, 

obmedzenie predaja výrobkov, druhy poskytovaných služieb, ambulantný predaj 

v obci a osoby, ktoré sú oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových 

miestach. 

 

§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

1. Trhovým miestom sa pre účely tohto VZN rozumie trhovisko, tržnica, stánok s 

trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na 

ambulantný predaj. 

2. Príležitostným trhom sa pre účely tohto VZN rozumie predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a 

výročné trhy a sústredený predaj vlastných použitých textilných, odevných, 

športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami 

medzi sebou. 

3. Ambulantným predajom sa pre účely tohto VZN rozumie predaj v stánkoch s 

dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v 
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pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevadzkárňou; za 

stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje 

predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa 

osobitného predpisu 

4. Stánkom s trvalým stanoviskom sa pre účely tohto VZN stánok s celoročnou 

prevádzkou alebo so sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom 

priestranstve a je vlastnený predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu.  

5. Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj iné ako verejné priestranstvo 

alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje 

ambulantný predaj alebo príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom 

na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu. 

 

§ 3 

Určenie trhových miest 

 

1. Na území obce Brestov sú povolené pre ambulantný predaj nasledovné trhové miesta: 

a) verejný priestor pred obecným úradom, 

b) verejný priestor pred požiarnou zbrojnicou, 

c) verejný priestor pred kostolom. 

2. Na území obce Brestov sú povolené pre príležitostný trh nasledovné trhové miesta: 

a) verejný priestor pred obecným úradom, 

b) verejný priestor pred požiarnou zbrojnicou, 

c) verejný priestor pred kostolom – len pre účely príležitostných trhov, týkajúcich sa 

cirkevných sviatkov (napr. odpustová slávnosť a pod.), 

d) verejný priestor na futbalovom ihrisku, 

e) sála kultúrneho domu – len pre účely príležitostných trhov na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb, vhodných umiestnenia v interiéri a s obmedzeným počtom 

predajcov, najmä na predaj šatstva, oblečenia, obuvi, kníh a tlače, balených potravín 

a pod. 

3. Správu trhových miest vykonáva obec Brestov.  

4. Obec neprevádzkuje stánky s trvalým stanovišťom s celoročnou alebo sezónnou prevádzkou. 
 

§ 4 

Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov 

 

1. Príležitostné trhy na území obce Brestov sa môžu konať len s predchádzajúcim 

súhlasom obce ako sprievodné akcie pri príležitosti pamätných dní a výročí obce 

(najmä Deň obce – spravidla v mesiaci júl alebo august), občianskych sviatkov 

a ľudových tradícií (napr. deň detí – spravidla v mesiaci jún až júl, vianočné trhy – 

v mesiaci december, fašiangy – spravidla v mesiaci február až marec), cirkevných 

sviatkov (napr. odpustová slávnosť – v mesiaci august) alebo v súvislosti 

s organizovaním iných kultúrnych a športových akcií (napr. hasičské súťaže a pod.).   

2. Správu príležitostných trhov vykonáva zriaďovateľ (organizátor) príležitostného trhu.  

   

§ 5  

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 

1. Na povolených trhových miestach na území obce sa určujú trhové dni pondelok až 

nedeľa od 08:00 do 16.00 hod., v prípade príležitostných trhov výnimočne do 22:00 

hod. za podmienky udelenia predchádzajúceho súhlasu obce 



 

§ 6 
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach 

 

 

1. Na trhových miestach možno predávať: 

a) potravinárske výrobky: 

 ovocie a zelenina - musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade s 

platnými právnymi predpismi, 

 sušené ovocie, orechy, tepelne upravené gaštany a zemiaky, kukuricu, pukance 

a podobný sortiment 

 čerstvé jedlé huby a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v 

prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,  

 včelí med a včelie produkty po predložení dokladu veterinárnej správy z miesta 

pôvodu potraviny 

 lesné plodiny - možno predávať len na základe dokladu o ich nadobudnutí, 

 slepačie vajcia, pekárenské výrobky, mäso a mäsové výrobky,  

                          mliečne výrobky, všetko podľa podmienok stanovených orgánom 

potravinárskeho dozoru, 

 cukrovinky, čokoládové výrobky, zákusky a iný cukrárenský sortiment. 

b) ostatné výrobky  

 stromčeky, 

 kvetiny, priesady 

 ľudové umelecké a remeselnícke výrobky, 

 chovateľské a pestovateľské potreby, 

c) 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 - 

môžu sa predávať len v prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom 

na trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej 

prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach; tieto obmedzenia sa nevzťahujú na 

propagačné predajné akcie spojené s uvádzaním nových výrobkov na trh, 

d) vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky v primeranom 

množstve fyzickými osobami medzi sebou, 

e) poľnohospodárske produkty z vlastnej produkcie v súlade s platnými právnymi 

predpismi, 

f) živé sladkovodné ryby, živá domáca vodná hydina, domáca hrabavá hydina, 

domáce králiky, psy, mačky a drobné hlodavce za podmienok uvedených 

v osobitných právnych prepisoch.  

2. Na trhových miestach sa zakazuje predávať: 

a) zbrane a strelivo, 

b) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 

c) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú 

tabak, 

d) alkoholické nápoje - zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na 

príležitostných trhoch, 

e) jedy, omamné a psychotropné látky, 

f) lieky, 

g) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 



h) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne 

druhy živočíchov, 

i) živé zvieratá - zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na 

predaj domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, 

psov, mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia 

organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného 

stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy, 

j) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín, 

k) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, 

ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa 

osobitných predpisov. 

3. 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) kolotoče, skákacie hrady a iné zábavné a detské atrakcie. 

4. V obci sa ambulantne môžu predávať: 

a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel 

alebo iných diel, 

b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 

c) spotrebné výrobky – za podmienok ustanovenia odseku 1 písm. c), 

d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej 

zmrzliny, 

e) ovocie a zelenina, 

f) potraviny v súlade s odsekom 1 písm. a), vrátane balených mrazených krémov 

a balenej zmrzliny, 

g) kvetiny, dreviny a priesady, 

h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií, 

i) sladkovodné trhové ryby. 

 

§ 7 

Ďalšie podmienky predaja a poskytovania služieb 

 

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 živočíšne výrobky z vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 

c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve 

medzi sebou, 

d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom 

diela alebo jeho rozmnoženinou. 

2. Ten, kto predáva potraviny na trhových miestach: 

a) zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín, 

b) je povinný zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu, najmä 

vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri 



predaji, dezinfekciu, a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie a deratizácie 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 

c) je povinný zabezpečiť označenie, oddelené umiestnenie a predaj potravín na 

iný než pôvodný účel a takýto predaj zreteľne vyznačiť, 

d) je povinný nebalené potraviny, ak to ich povaha vyžaduje, zabaliť do funkčne 

vhodného a zdravotne neškodného obalového materiálu a pri manipulácii s 

nimi používať čisté pomôcky a náradie, 

e) nesmie meniť, odstraňovať a zakrývať údaje uvedené prevádzkovateľom 

potravinárskeho podniku na spotrebiteľskom balení, 

f) je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov 

prostredníctvom technických prostriedkov a technických zariadení, 

g) nesmie spoločne predávať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne 

ovplyvňujúce bezpečnosť a kvalitu potravín, 

h)  nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej 

trvanlivosti, 

i) je povinný potraviny určené na osobitné výživové účely a nové potraviny a 

geneticky modifikované potraviny umiestňovať na trh len balené, 

j) je povinný vzhľadom na povahu potraviny primerane skrátiť dátum minimálnej 

trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedenej na obale potraviny, ak bola 

rozbalená na účel predaja jednotlivých častí, a ustanoviť podmienky ich 

ďalšieho uchovania tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality a bezpečnosti 

potraviny, 

k)  je povinný zabezpečiť, aby pri predaji a preprave potravín bol k dispozícii 

doklad o pôvode tovaru, 

l) je povinný zabezpečiť pri ponuke na predaj a predaji potraviny uvádzané 

výživové tvrdenie a uvedenú výživovú hodnotu umiestniť na výveske na 

viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny, ak už nie je uvedená na 

obale prevádzkovateľom potravinárskeho podniku, 

m) je povinný uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných 

prevádzkovateľom potravinárskeho podniku, 

n) je povinný krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť 

označovať údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom 

mieste v blízkosti vystavenej potraviny; táto povinnosť sa nevzťahuje na 

balené potraviny vo výrobe, čerstvé ovocie a zeleninu, 

o) nesmie ich predávať na miestach, na ktorých je predaj zakázaný podľa 

osobitného predpisu, 

p) je povinný potraviny, ktorých trvanlivosť je viac ako 4 dni a doba zostávajúca 

do ich dátumu spotreby je kratšia ako 24 hodín, umiestniť oddelene a/alebo 

takýto výrobok označiť informáciou pre spotrebiteľa o blížiacom sa ukončení 

doby spotreby, 

q) je povinný potraviny nevhodné na spotrebu ľuďmi alebo nebezpečné a 

predmety určené na styk s potravinami, ktoré ohrozujú zdravotnú bezpečnosť 

potravín, zneškodniť v zariadení podľa osobitného predpisu na vlastné 

náklady. 

3. Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto na trhovom mieste v čistom stave 

a po skončení predaja ho za sebou upratať. 
4. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhovom mieste vydáva obec Brestov za podmienok uvedených v zákone č. 178/1998 Z.z. 

 

§ 8 



Poplatky za trhové miesto 

 

1. Predávajúci alebo poskytovatelia služieb na trhových miestach sú povinní zaplatiť za 

poskytnuté trhové miesto poplatok vo výške 0,10 EUR/1m² za jeden i len začatý 

deň. 

2. V prípade záujmu o vyhlásenie inzertného oznamu sa platí poplatok vo výške podľa 

aktuálne platného Sadzobník obce o úhradách za služby poskytované obcou. 

3. Poplatky podľa odseku 1. a 2. sa uhrádzajú v hotovosti do pokladne obecného úradu. 

 

§ 9 

Kontrola trhových miest a sankcie 

 

1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: 
a) Slovenská obchodná inšpekcia, 

b) Obec Brestov – starosta obce, poverený zamestnanec obce, hlavný kontrolór obce, 
poslanci obecného zastupiteľstva, 

c) orgány štátnej správy vo veciach úradnej kontroly potravín.  

2. V prípade porušovania jednotlivých ustanovení tohto VZN sa uplatnia sankcie podľa 

zákona č. 178/1998 Z. z.  
 

§ 10 

Prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Brestov 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach – Trhový poriadok. 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Brestov sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 

zasadnutí dňa ...........uznesením č. ...... 

3. Toto VNZ nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.  

 

  

V Brestove, dňa .............                                                      Pavol German 

                                                                                              starosta obce  

 

 

 

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli dňa 06.02.2023 

Pripomienky prerokované dňa ................... 

Návrh schválený obecným zastupiteľstvom dňa .................. 

Schválené VZN zverejnené na úradnej tabuli dňa ...................  


