
šeobecne záväzné 
nariadenie obce 
PREDAJNÁ 

Trhový  por iadok  

c. 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Predajná vo veciach územnej samosprávy v zmysle 
ustanovenia § 5 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 a vo veciach územnej samosprávy v 
zmysle § 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: 

§1 Predmet 
úpravy 

Toto všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „trhový poriadok") upravuje podmienky 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce 
Predajná. 

§2 Určenie priestranstva trhoviska a príležitostného 
trhu 

Pre trhovisko a príležitostný trh obec Predajná určuje trhové miesto na námestí obce 
a v kultúrnom dome. Určený priestor je vyznačený nápisom "Trhové miesto". 

§3 Povolené druhy predávaných 
výrobkov 

Na trhovisku a príležitostnom trhu sa môžu predávať spotrebné výrobky, najmä textilné 
výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektronické výrobky, výrobky spotrebnej 
elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové 
potreby, hračky, ovocie a zelenina. 

§4 Povolené druhy poskytovaných 
služieb 

Na trhovisku a príležitostnom trhu možno poskytovať tieto služby: 
a/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, b/ oprava dáždnikov, c/ oprava 
a čistenie obuvi, ď oprava dámskych, pánskych a cestovných tašiek, 
e/ oprava Športových potrieb, C kľúčové služby. 

 

 
§5 Podmienky predaja výrobkov a poskytovania 

služieb 

1/ Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať 

Toto rozhodnutie 
.oprávoplatnosť 



všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných 
predpisov. 

2/ Na trhových miestach môže oprávnená fyzická osoba a právnická osoba predávať 
výrobky a poskytovať služby len na základe povolenia obce. 

3/ Podmienky predaja: 
a) ovocie a zelenina - musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných 

predpisov. Predávaná zelenina a ovocie musia byť očistené, 
b) živé ryby musia byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore, 
c) predaj výsekového mäsa, hydiny, králikov, deleného mäsa jatočných zvierat a zveriny, 

opracovaných rýb,  mäsových výrobkov, pasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov 
z tepelne ošetreného kravského, ovčieho, kozieho mlieka, slepačích vajec, pekárenských 
a cukrárenských výrobkov je možný na trhoviskách, ktoré sú na tento účel vybavené 
chladiacim zariadením, tečúcou vodou a studenou pitnou vodou, vhodnými skladovacími 
priestormi a čistiteľným vnútorným zariadením, 

d) slepačie vajcia označené - povolený predaj pre právnické a fyzické osoby, ktorým bolo 
dané osvedčenie o spôsobilosti podmienok na ich produkciu a prepravu (vozidlo, príves); 
predaj možno realizovať maximálne do 14 dní od doby znášky, a to len pri teplote prostredia 
v rozmedzí od 5 °C do 18 °C, pričom nesmú byť vystavené priamemu účinku slnečného svetla 
a tepla, 

e) predaj neoznačených slepačích vajec z vlastnej výroby (tzv. prebytkov) na trhoviskách 
je povolený len za týchto podmienok: 
 

- pochádzajú z vlastného chovu predávajúceho, 
- počet nepresahuje 20Gks za jeden deň, 
- nie sú staršie ako 14 dní odo dňa znášky, 
- musí byť k dispozícii platné veterinárne osvedčenie o klinickom stave nosníc, 

 

f) z predaja sú vylúčené slepačie vajcia s neúplnou škrupinou, prasknuté s porušenou 
podskrupinovou blanou, obsahujúce cudzie telieska, plesnivé, hnilobné, silne znečistené 
trusom, umývané a vyradené z liahní, 

g) zabíjanie a delenie zvierat na trhoviskách je zakázané, 
h) huby možno predávať len na základe osvedčenia osobitnej spôsobilosti na ich predaj. 

Oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov, ktoré sú uvedené v osvedčení. Povolenie na 
predaj húb musí byť umiestnené na viditeľnom mieste. Voľne rastúce čerstvé huby musia byť 
pri predaji označené ich druhom, neporušené a nepoškodené, 

i) med musí byť zdravotne nezávadný, plnený do hygienicky vyhovujúcich obalov 
s uvedením výrobcu, druhu medu, hmotnosti, dátumu plnenia, doby použiteľnosti. Med môžu 
predávať právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré majú osvedčenie o spôsobilosti pre túto 
činnosť vydané orgánom veterinárneho dozoru alebo bol tovar v zmysle dodacieho listu 
dodaný oprávneným výrobcom, 

j) ostatné potravinárske výrobky sa môžu predávať iba hygienicky nezávadné pri dodržaní 
príslušných predpisov, 

k) tovar vyrábaný podľa schválených technologických noriem akosti, resp. receptúr, musí 
mať znaky v ňom uvedené, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) potraviny musia byť pri predaji umiestnené najmenej 70 cm nad zemou, ovocie, zelenina 

v debnách a stojanoch, 



m) za zdravotnú nezávadnosť predávaných surovín a potravín zodpovedá predávajúci. 
Počas predaja je predávajúci povinný chrániť tovar pred znečistením a vonkajšími 
nepriaznivými vplyvmi, 

n) pri predaji rastlinného množiteľného materiálu (osivo, sadivo) je potrebné preukázať 
pôvod nadobudnutia a potvrdenie o zdravotnom stave rastlinného materiálu vydané 
Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym a tento výrazne označiť 
„nevhodné pre konzum", 

o) vianočné stromčeky, chvojky, šišky, čečina a výrobky z nich možno predávať len na 
základe potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia (súhlas majiteľa lesa potvrdený príslušným 
obecným úradom u fyzických osôb, právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi lesa môžu predávať 
bez povolenia), 

p) predaj ovocných stromov a kríkov ako množiteľného materiálu je možný za 
predpokladu, že je označené štítkom s údajmi o odrode, množiteľnej stanici a pod., pričom 
predávajúci musí mať doklad o nadobudnutí tovaru, kmeň musí byť označený farebnou 
bodkou - sever, 

q) predávajúci je povinný používať pri predaji ciachované váhy, miery, závažia, mať 
dostatok vhodného obalového materiálu. Ak si to povaha predávaného tovaru vyžaduje, musí 
používať vhodné manipulačné náradie (manipulačné kliešte a pod.). 

4/ 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 sa môžu predávať na 
trhoviskách v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch a pred 
prevádzkárňou jej prevádzkovateľom. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na propagačné 
predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzania nových výrobkov na trh. 

§6 Trhové dni, predajný a prevádzkový 
čas 

Za trhové dni v týždni sa určujú pondelok, streda a piatok. 

Predajný čas sa určuje: 

a/ pondelok od 8.00 hod. do 17.00 hod. b/ 
streda od 8.00 hod. do 17.00 hod. c/ piatok 
od 8.00 hod. do 17.00 hod.. d/ sobota od 
7.00 hod do 15.00 hod 

Prevádzkový čas sa určuje: 

a/ pondelok od 8.00 hod do 15.30 hod. b/ 
streda od 8.00 hod. do 16.30 hod. c/ piatok 
od 8.00 hod do 12.00 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§7 Pravidlá prenajímania trhových 



miest 

Oprávnené fyzické osoby a právnické osoby predávať výrobky a poskytovať služby sú 
povinné pred vstupom na trhové miesta zaplatiť obci miestny poplatok za zabratie verejného 
priestranstva, stanovený všeobecne záväzným nariadením obce o miestnych poplatkoch. 

§8 Spôsob určenia nájomného za 
predajné zariadenia alebo za prenajatú plochu 

Oprávnené fyzické osoby a právnické osoby predávať výrobky a poskytovať služby sú 
povinné, zaplatiť obci nájomné za umiestnenie predajného zariadenia v budove kultúrneho 
domu súp. č. 506 alebo zaplatiť miestny poplatok za prenajatú plochu na námestí. 

§9 Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny 
počas predaja výrobkov a poskytovania služieb 

a po skončení prevádzky 

1/ Na trhových miestach môžu oprávnené fyzické osoby a právnické osoby predávať 
výrobky len čisté a pri predaji dodržiavať čistotu a hygienu predávaných výrobkov, ako aj 
čistotu a hygienu predávajúceho a poskytujúceho služby. 

2/ Fyzické osoby a právnické osoby predávajúce výrobky a poskytujúce služby sú povinné 
na trhových miestach počas predaja výrobkov a poskytovania služieb udržiavať zabraté 
miesto v čistote a po ukončení prevádzky zanechať zabraté miesto čisté. 

§10 Záverečné 
ustanovenia 

1/ Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Predajná č. 10/1997 z 11.12.1997 
o trhovom poriadku a podmienkach predaja požívatín na území obce Predajná. 

2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2003 schválilo obecné zastupiteľstvo obce 
Predajná na svojom rokovaní dňa 11.12. 2003 uznesením č. 14/2003. 

,  §11 
Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na 
úradnej tabuli. 

V Predajnej 12.12.2003 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 12.12.2003 
Zvesené z úradnej tabule dňa 30.12.2003 

Ing, Tatiana/Uontofalská 

 

 


