OBEC Majcichov
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov č. 1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Majcichove podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 a 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 3 ods. 8 a § 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 (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“) a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vydáva
toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov č. 1/2022 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok
§ 1 Úvodné ustanovenia a základné pojmy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole VZN na území obce
Majcichov .
2. Trhovým miestom pre účely tohto VZN sa rozumie verejné priestranstvo určené na:
a) príležitostný trh – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto
predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných,
športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
b) ambulantný predaj – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných
zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj
c) stánok s trvalým stanovišťom – stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je
súčasťou verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu na časovo neobmedzené obdobie alebo
postavený predávajúcim so súhlasom obce.

§ 2 Povolenie na zriadenie trhového miesta a správa zriadených trhových miest
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a na poskytovanie služieb na trhovom
mieste vydáva Obec Majcichov na základe žiadosti, ku ktorej je potrebné po predložení preukazu
totožnosti žiadateľa priložiť doklady podľa § 3 ods. 4, 5 a § 3 ods. 6 zákona 178/1998 Z. z.
2. Správu príležitostného trhu, ktoré sú vo vlastníctve obce a správu trhových miest s ambulantným
predajom na verejnom priestranstve vykonáva Obec Majcichov. Ak je trhovým miestom priestranstvo
alebo nebytový priestor podľa § 2 ods. 2 zákona 178/1998 Z. správu vykonáva vlastník alebo nájomca.
3. Pre príležitostný trh a ambulantný predaj na verejnom priestranstve platí trhový poriadok
vypracovaný súčasne v tomto VZN.

4. Správca je povinný zverejniť na verejnom priestranstve určenom na príležitostný trh a ambulantný
predaj schválený trhový poriadok na viditeľnom mieste. Je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového
poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaných služieb.

§ 3 Druhy predávaných výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
1. Na trhových miestach na území obce je povolené predávať: potravinárske výrobky v súlade so
zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorší, spotrebné výrobky, najmä textilné
výrobky, odevné výrobky, domáce potreby, obuv, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej
elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový tovar, športové potreby a
hračky je povolené predávať iba na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach.
2. Obec týmto VZN stanovuje po dohode s príslušným orgánom potravinového dozoru predaj
nasledovných potravinárskych a iných výrobkov na trhových miestach vrátane ambulantného
predaja: a) čerstvé ovocie a zelenina pri splnení hygienických požiadaviek a požiadaviek v zmysle
zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách, b) kvety, priesady kvetov a zeleniny, c) drobné ľudovo umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, d) žreby okamžitých lotérií a žrebovacích vecných
lotérií, e) knihy, denná a periodická tlač, f) priemyselný tovar, ak povaha výrobku alebo technické
podmienky umožňujú predvedenie funkčnosti a tieto výrobky sú v súlade s technickými normami, g)
textilné výrobky, obuv, drogéria, h) spotrebiteľsky balené potravinárske výrobky cukrovinky,
trvanlivé pečivo za predpokladu, že sú hygienicky nezávadné a spĺňajú podmienky platnej právnej
úpravy, i ) vence, kytice, umelé kvety, vianočné stromčeky, šišky, chvojky a výrobky z nich, j) jedlá
a nápoja na priamu konzumáciu na mieste1, ako zmrzlina2, langoše a pod. , k) nebalené potraviny
rastlinného pôvodu ako ovocie a zelenina, zemiaky , strukoviny, olejniny a pod., ktoré môžu predávať
fyzické osoby z vlastnej pestovateľskej činnosti podľa nariadenia vlády č. 360/2011 Z. z., l) potraviny
živočíšneho pôvodu: čerstvé mäso a mäsové výrobky, mliečne výrobky, produkty rybolovu za
podmienok dodržania technických, prevádzkových a hygienických podmienok pochádzajúcich zo
schválených a registrovaných prevádzkarní; živú hydinu, ktorú môžu predávať len fyzické
a právnické osoby, ktoré sa preukážu súhlasom regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na
predaj hydiny; med od zaregistrovaných prvovýrobcov, ktorí sú držiteľmi včelstiev a vykonávajú zber
a balenie včelieho medu vo vlastných priestoroch; netriedené vajcia iba od prvovýrobcov z ich
vlastnej produkcie, zaregistrovaných na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
3. Na trhových miestach v obci možno okrem služieb uvedených v § 8 zákona 178/1998 Z. z. možno
poskytovať nasledovné služby:
a) čistenie peria , výroba paplónov, perín a vankúšov.
b) iné služby podľa potrieb obce, ktoré neodporujú podmienkam zákona č. 178/1998 Z. z.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
1)

2)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., § 14-18 výnosu MP SR a MZ SR z 12. apríla 2006, č.
28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR, upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie
a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na
priame dodávanie malého množstva potravín.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. § 83 až 93 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva SR z 20. mája 1996 č. 981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).

§ 4 Trhový poriadok
Trhové miesta, predajný čas a povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Na území obce sú povolené tieto trhové miesta na príležitostný trh a ambulantný predaj:
priestranstvo pred Kultúrnym domom Majcichov, parcela číslo 177/1 a 177/3, na ihrisku parcela
číslo 210/13 a pri cintoríne parcela číslo 251/2.
2. Predajný čas pre ambulantný predaj a príležitostné trhy určí obec individuálne v písomnom
povolení vydanom na základe písomnej žiadosti podľa § 2 ods. 1 tohto VZN.
3. Povinnosti predávajúcich na trhových miestach:
A. Predávajúci na trhovom mieste vrátane ambulantného predaja je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov:
- u právnickej osoby obchodným menom, sídlom, menom a priezviskom osoby zodpovednej za predaj
tovaru,
- u fyzickej osoby menom a priezviskom, bydliskom, menom a priezviskom osoby zodpovednej za predaj
tovaru;
b) dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu s výnimkou osôb uvedených v § 10 písm. b) a c) zák.
178/1998 Z. z.
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) pri predaji váženého tovaru vykonávať váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váženia,
g) predávať výrobky správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
h) predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci
predávať výrobky a poskytovať služby v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa vopred upozorní na
všetky rozdiely,
i) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov a pri poskytovaní služieb
j) zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
k) zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné
použitie/využitie,
l) predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
m) nezavádzať a neklamať spotrebiteľa, najmä neuvádzať nepravdivé, nedoložené, nepresné alebo
dvojzmyselné údaje a informácie, nezamlčiavať údaje o vlastnostiach výrobku alebo o podmienkach
služby alebo o nákupných podmienkach,
n) predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to
vyžaduje povaha výrobku,

o) vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo poskytnutí služby, v ktorom je uvedené:
obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby, adresa prevádzkarne,
dátum predaja, názov a množstvo výrobku alebo druh poskytnutej služby, cena jednotlivého výrobku
alebo poskytnutej služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil, povinnosti uvedené v tomto bode sa
nevzťahujú na predávajúceho, ktorý predáva rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej produkcie alebo lesné plodiny, ak osobitný predpis neustanovuje.
B. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta s príležitostným trhom
a ambulantným predajom a orgánu dozoru: doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, preukaz totožnosti, doklad o nadobudnutí tovaru
(doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v
primeranom množstve), povolenie na užívanie predajného zariadenia, pri predaji húb doklad o ich
znalosti, pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu, zdravotný
preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru
a poskytovaných služieb.
C. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť orgánom dozoru na ich
požiadanie:
-doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak orgán dozoru nadobudne podozrenie, že predávané
výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti,
- doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín

§ 5 Záverečné ustanovenia
1.

Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Majcichove dňa 24.02.2022 uznesením č. 7/2022 .
Zmeny a doplnky k VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Majcichov. Toto VZN nadobúda účinnosť 15.
dňom od zverejnenia a vyvesenia na úradnej tabuli Obce Majcichov.

V Majcichove dňa 24.02.2022

Ing. Tibor Marek, starosta obce Majcichov
v. r.

Zverejnené na www.majcichov.sk a vyvesené na úradnej tabuli obce Majcichov dňa: 25.02.2022

