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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
z 12. apríla 2011

o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach
Obec Príbovce v zmysle § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 3 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:
§1
Účel
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje predaj výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach zriadených na území obce Príbovce, ktorými sú:
a) trhovisko na pozemku parc. KN-C č. 150/13 katastrálne územie Príbovce a časti pozemku parc. KN-C č.
459/9 katastrálne územie Príbovce (príloha 1),
b) verejné priestranstvo – pozemky parc. KN-C č. 150/2 a 151/1 katastrálne územie Príbovce a časť pozemku
parc. KN-C č. 459/9 katastrálne územie Príbovce určené na príležitostný trh – Jesenné variácie (príloha 2).
(2) Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach podľa ods. 1 vydáva Obec
Príbovce, 038 42 Príbovce, IČO 00316849, DIČ 2020594917 (ďalej aj „správca trhoviska“ a „správca
príležitostného trhu“).
§2
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
(1) Na trhových miestach sa môžu predávať najmä
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

spotrebiteľsky balené potravinárske výrobky,
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
ovocie a zelenina,
kvetiny, rastliny,
knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
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 sa zakazuje predávať

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
tabak a tabakové výrobky,
liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj
liehovín a destilátov na príležitostnom trhu,
jedy, omamné a psychotropné látky,
lieky,
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné
podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
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(3) Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a)
b)
c)
d)
e)

pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
oprava dáždnikov,
oprava a čistenie obuvi,
kľúčové služby.
§3
Trhové dni a predajný čas

(1) Na trhovom mieste podľa § 1 ods. 1 písm. a) môže správca trhoviska povoliť predaj výrobkov
a poskytovania služieb v pracovných dňoch a v deň konania príležitostného trhu v čase od 6:00 hod. do 21:00
hod. V ostatných dňoch v čase od 6:00 hod. do 16:00 hod.
(2) Na trhovom mieste podľa § 1 ods. 1 písm. b) môže správca príležitostného trhu povoliť predaj výrobkov
a poskytovania služieb iba v deň konania príležitostného trhu podľa § 4 v čase od 6:00 hod. do 21:00 hod.
§4
Príležitostný trh
Príležitostný trh sa koná 1 deň na prelome mesiacov september a október na trhovom mieste podľa § 1 ods. 1
písm. b). Dátum konania príležitostného trhu oznámi správca príležitostného trhu spôsobom v obci obvyklým
najneskôr 1 mesiac pred konaním príležitostného trhu.
§5
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
(1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
c) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať
predajné miesto čisté a upratané,
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váženia.
(2) Predávajúci na trhovisku je okrem povinností podľa ods. 1 povinný dodržiavať trhový poriadok
trhoviska (príloha 3).
(3) Predávajúci na príležitostnom trhu je okrem povinností podľa ods. 1 povinný dodržiavať trhový
poriadok príležitostného trhu (príloha 4).
§6
Záverečné ustanovenia
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2011.

Jaroslav Brzák v. r.
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č. 11/2011 bod 1. dňa 12. apríla
2011.
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 14. apríla 2011.
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Príloha č. 1
k VZN č. 2/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

MAPA
Trhoviska v Príbovciach
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Príloha č. 2
k VZN č. 2/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

MAPA
príležitostného trhu Jesenné variácie
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Príloha č. 3
k VZN č. 2/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Trhoviska v Príbovciach
Obec Príbovce v zmysle § 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 vydáva tento trhový poriadok:
§1
Určenie priestranstva trhoviska
Trhovisko v Príbovciach je trhovým miestom na pozemku parc. KN-C č. 150/13 katastrálne územie Príbovce
a časti pozemku parc. KN-C č. 459/9 katastrálne územie Príbovce.
§2
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
(1) Na trhovom mieste sa môžu predávať najmä
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

spotrebiteľsky balené potravinárske výrobky,
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
ovocie a zelenina,
kvetiny, rastliny,
knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
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 trhovom mieste možno poskytovať tieto služby:

a)
b)
c)
d)
e)

pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
oprava dáždnikov,
oprava a čistenie obuvi,
kľúčové služby.
§3
Podmienky predaja

(1) Na trhovom mieste možno predávať výrobky a poskytovať služby až po vydaní povolenia správcom
trhoviska. Správcom trhoviska je Obec Príbovce, 038 42 Príbovce, IČO 00316849, DIČ 2020594917.
(2) O vydanie povolenie podľa ods. 1 možno požiadať na Obecnom úrade v Príbovciach, Príbovce 184,
038.42 Príbovce v pracovných dňoch nasledovne:
a)
b)
c)
d)

pondelok v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod.,
utorok v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod.,
streda v čase od 7:00 hod. do 17:00 hod.,
piatok v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod.
§4
Trhové dni a predajný čas
Na trhovom mieste podľa § 1 ods. 1 písm. a) môže správca trhoviska povoliť predaj výrobkov a poskytovania
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služieb v pracovných dňoch a v deň konania príležitostného trhu v čase od 6:00 hod. do 21:00 hod. V ostatných
dňoch v čase od 6:00 hod. do 16:00 hod.
§5
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení
(1) Prenosné predajné zariadenia možno používať po uzavretí nájomnej zmluvy so správcom trhoviska.
(2) K prenosným predajným zariadeniam možno poskytnúť aj elektrické zásuvky 230 V / 50 Hz.
§6
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu
(1) Za užívanie trhového miesta pre podnikateľskú činnosť sa vyrubuje daň za užívanie verejného
priestranstva.
(2) Daň podľa ods. 1 sa stanovuje:
a) 0,66 € za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň, minimálne však 6,60 €
za každý aj začatý deň,
b) 6,60 € za dočasné parkovanie motorového vozidla za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.
(3) Správca trhoviska na požiadanie poskytuje vrátenie dane za užívanie verejného priestranstva vo výške
a) 50 % ak daňovník preukáže, že verejné priestranstvo užíval na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb alebo predajného zariadenia minimálne 4 krát po sebe v týždennom alebo
dvojtýždennom intervale a to v rovnakom dni v týždni,
b) 75 % ak daňovník preukáže, že verejné priestranstvo užíval na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb alebo predajného zariadenia minimálne 8 krát po sebe v týždennom intervale a to
v rovnakom dni v týždni.
(4) Vrátenie dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle ods. 3 písm. a) a b) nemožno kumulovať.
§7
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.
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Príloha č. 4
k VZN č. 2/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
príležitostného trhu Jesenné variácie
Obec Príbovce v zmysle § 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 vydáva tento trhový poriadok:
§1
Určenie priestranstva trhoviska
Trhovým miestom pre príležitostný trh – Jesenné variácie – sú pozemky parc. KN-C č. 150/2 a 151/1
katastrálne územie Príbovce a časť pozemku parc. KN-C č. 459/9 katastrálne územie Príbovce.
§2
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
(1) Na trhovom mieste sa môžu predávať najmä
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

spotrebiteľsky balené potravinárske výrobky,
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
ovocie a zelenina,
kvetiny, rastliny,
knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
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 trhovom mieste možno poskytovať tieto služby:

a)
b)
c)
d)
e)

pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
oprava dáždnikov,
oprava a čistenie obuvi,
kľúčové služby.
§3
Podmienky predaja

(1) Na trhovom mieste možno predávať výrobky a poskytovať služby až po vydaní povolenia správcom
príležitostného trhu. Správcom príležitostného trhu je Obec Príbovce, 038 42 Príbovce, IČO 00316849, DIČ
2020594917.
(2) O vydanie povolenie podľa ods. 1 možno požiadať na Obecnom úrade v Príbovciach, Príbovce 184,
038.42 Príbovce v pracovných dňoch nasledovne:
a)
b)
c)
d)

pondelok v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod.,
utorok v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod.,
streda v čase od 7:00 hod. do 17:00 hod.,
piatok v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod.
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§4
Trhové dni a predajný čas
Na trhovom mieste podľa § 1 ods. 1 písm. b) môže správca príležitostného trhu povoliť predaj výrobkov
a poskytovania služieb iba v deň konania príležitostného trhu podľa § 4 v čase od 6:00 hod. do 21:00 hod.
§5
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení
Prenosné predajné zariadenia možno používať po uzavretí nájomnej zmluvy so správcom príležitostného
trhu.
§6
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu
(1) Za užívanie trhového miesta pre podnikateľskú činnosť sa vyrubuje daň za užívanie verejného
priestranstva.
(2) Daň podľa ods. 1 sa stanovuje:
a) 0,66 € za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň, minimálne však 6,60 €
za každý aj začatý deň,
b) 6,60 € za dočasné parkovanie motorového vozidla za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.
§7
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.
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