
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PREDAJNÁ 
 

č.6/2004 
 
 
 
o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2003 z 12.12.2003 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.  
 
 
 
     Obecné zastupiteľstvo obce Predajná vo veciach územnej samosprávy v zmysle 
ustanovenia  § 3 ods. 3, § 7 ods. 1 zákona NR SR 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 v znení neskorších predpisov, § 21 ods. 4 písm. 
b) zákona 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov  a vo veciach 
územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g)  zákona SNR               
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:  
 
 
 

všeobecne záväznom nariadení, 
 
 
 
o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2003 z 12.12.2003 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach: 
 
 

1) § 4 znie:  
 
 

„§ 4 
Zákaz predaja niektorých výrobkov 

 
1) Na trhových miestach je zakázané predávať výrobky uvedené v § 6 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 právnych predpisov a výrobky: 
 

a) surové kravské, ovčie, kozie mlieko a mliečne výrobky z nich vyrobené, vajcia vodnej 
hydiny, mäso z domácich zvierat a diviny, ich vnútornosti, tepelne neošetrené vaječné 
výrobky, ako aj všetky ostatné potraviny živočíšneho pôvodu, ktoré nemajú osvedčenie o 
spôsobilosti podmienok vydané príslušným orgánom veterinárnej správy,  

b) sušené huby okrem sušených húb, vyrábaných a balených oprávnenými výrobcami,  
c) lahôdkárske výrobky (výrobky studenej kuchyne) a cukrárenské výrobky s náplňou pri 

predaji na trhovisku a príležitostných trhoch,  



d) potraviny určené na osobitné výživové účely a pochutiny neznámeho pôvodu. 
 

2) Na trhových miestach je zákaz  predaja nekvalitného tovaru a predaja tovaru, pri 
ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho pôvod“. 
  
 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004 schválilo obecné zastupiteľstvo obce . 
Predajná na svojom rokovaní 21.10.2004 uznesením č. 134/2004 
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení 

na úradnej tabuli. 
 
 
 
 
V Predajnej 6.10.2004  
 
 

 
                                                                                                           .....................................   

Ing. Tatiana Čontofalská  
starostka obce 

 
 

 
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 6.10.2004 
Zvesené z úradnej tabule dňa 21.10. 2004 
 


