
Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Rovné č. 128/2015 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Veľké Rovné 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Rovné v zmysle ust. § 3, ods. 8, § 7 ods. 1  zák. č. 178/1998 Z.z. 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení 
Zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 1,  
§ 11 ods. 4 písm. g/   zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo 
na 4. zasadnutí OZ dňa 26.8.2015, uzn. č. 64/4/7 na tomto všeobecne záväznom nariadení :  
 

Čl. 1  
 
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Veľké Rovné 
uskutočňuje sa ako je uvedené v trhovom poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
nariadenia.  
 

Čl. 2 
 
Správcom trhových miest v obci Veľké Rovné je obecný úrad (ďalej len správca). Správca je  
oprávnený v nevyhnutnom rozsahu upraviť trhový poriadok, nie však okolnosti uvedené v Čl. 3 a 4 
tohto  nariadenia . Úprava podlieha následnému schváleniu obecným zastupiteľstvom.  
 

Čl. 3 
 
Na trhových miestach sa zakazuje predávať : 
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 destilátoch pri príležitostných trhoch, jedy a omamné  
a psychotronické 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.  
 Na trhových miestach  sa môžu predávať : 
 
1/  a ) potraviny – ovocie , zelenina , zemiaky a malé množstvá prvotných produktov rastlinného  
           pôvodu, 
      b/ včelí med a výrobky z neho, 
      c/ slepačie vajcia, 
      d/ živé ryby  len na predvianočnom  príležitostnom  trhu, 
      e/ živú domácu, vodnú a hrabavú hydinu na základe súhlasného stanoviska príslušnej Regionálnej  
         veterinárnej a potravinovej správy, 
      f/ živé domáce králiky, psy, mačky a drobné hlodavce na základe súhlasného stanoviska príslušnej  
          Regionálnej a veterinárnej  a potravinovej správy, 
     g/ čerstvé huby na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti a sušené huby spracované a balené  
         oprávnenými výrobcami, 
      h/ liečivé rastliny, lesné plodiny, čečina a výrobky z nich , 
      i/  kvety, imelo . priesady, sadenice , okrasné rastliny, okrasné dreviny, stromy , kríky, semená 
      j/ ľudovoumelecké , umelecké , úžitkové a ozdobné  výrobky, 
     k/ potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení – cukrovinky a trvanlivé pečivo,  
     l/ občerstvenie – predaj nápojov a jedál s ich podávaním a prípravou schválený rozhodnutím RÚVZ 
   m/ predaj mäsa (domácich kopytníkov, hydiny, zajacovitých) , mäsových  a mliečnych výrobkov 
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2/ Na trhovom mieste – trhovisko a príležitostný trh sa môžu predávať  : spotrebné výrobky podľa § 7  
     ods. 2 Zák. č. 178/1998 Z.z. najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,  
     elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika , drogériový tovar a  
     hračky.  
 
3/ Na trhovom mieste – trhovisko a príležitostný trh sa môžu poskytovať tieto služby :  
     a/  Podľa § 8 Zák. č. 178/1998 Z.z.  

- pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 
- oprava dáždnikov, 
- oprava a čistenie obuvi, 
-  kľúčové služby 

 
 
      b/ Ďalšie služby: 

- brašnárske služby, 
- maľovanie portrétov , fotografovanie, 
- tetovanie umývateľnými prostriedkami, 
- čistenie peria 

 
                                                                 
          

Čl. 4 
 
 

1. Predaj spotrebných výrobkov  1/ a poskytovanie iných služieb, ktoré sú uvedené v trhovom 
poriadku , uskutočňuje sa na príležitostných trhoch, každú stredu v mesiaci. 

2. Ambulantný predaj v stánkoch s dočasným stanoviskom , na prenosných predajných 
zariadeniach a v pojazdných predajniach tovarov, uvedených v trhovom poriadku 2/ 
uskutočňuje sa každú stredu kalendárneho mesiaca.  

3. Príležitostný trh , poskytovanie služieb a ambulantný predaj uskutočňujú sa aj pri príležitosti  
miestnych hodov raz ročne v prislúchajúcu nedeľu a na vianočné trhy.  

4. Na predaje a služby podľa tohto nariadenia je zakázané používať cestné komunikácie, ak by 
mohlo komukoľvek vzniknúť ohrozenie života, zdravia a majetku. Ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov musia byť bezpodmienečne dodržané.  

 
 

Čl. 5 
 
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa tohto nariadenia po vydaní povolenia správcom môžu 
uskutočňovať fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie, fyzické osoby predávajúce 
rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej činnosti , ak to nie je vylúčené trhovým poriadkom a fyzické 
osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou. Predaj húb je 
zakázaný. 
 
Správca podľa všeobecne záväzného právneho predpisu 3/ , tohto nariadenia a trhového poriadku 
môže vydať povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa Čl. 4, odsek 1 a 2, vydanie 
povolenia sa spoplatňuje podľa platného nariadenia obce o stanovení miestnych daní ... 
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Čl. 6 

Dozor – Sankcie 
 
1/ Dozor nad dodržiavaním ustanovení Zák. NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov 
     a poskytovanie služieb na trhových miestach  a o zmene a doplnení Zák. 455/1991 Zb.  
      o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú : 
      a /Slovenská obchodná inšpekcia 
      b/ orgány úradnej kontroly potravín , ak ide o predaj potravín 
      c/  Obec 
 
2/ Kontrolu a dozor v zastúpení obce v zmysle všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú –   
     starosta  obce, poslanci obecného zastupiteľstva obce a zodpovedný zamestnanec obce.  
 
3/ Obec ako orgán dozoru môže uložiť pokutu do 17 000 € fyzickej osobe – podnikateľovi alebo  
      právnickej osobe, ktorá  
      a/ zriadila trhové miesto bez povolenia alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností  
     b/ predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na     
          trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo nie sú určené obcou na predaj ,  
          alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch  
         s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred  prevádzkarňou jej prevádzkovateľom  
         a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest. 
   c/  porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách a pri diaľniciach  mimo obce  
 
4/ Pokuty uložené obcou sú príjmom obce. 
 
5/ Obec môže zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe , 
     fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto ,    
     alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste, alebo porušuje  
     povinnosti  predávajúcich na trhových miestach. 

Čl. 7 
Priestupky 

 
1/ Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá :  
a/ zriadila trhové miesto bez povolenia  
b/ predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia  
c/ predáva na trhovom mieste  výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo , ktoré nie sú určené obcou  
     na predaj 
d/ predáva  výrobky , ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, trhovísk, v stánkoch  
     s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom  
     a v pojazdných  predajniach mimo takto určených miest. 
e/ poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách a diaľniciach mimo obce 
 
2. Priestupky prejednáva obec ako orgán dozoru.  Priestupky podľa ods. 1 písm.e/ prejednávajú   
     v  blokovom konaní orgány  Policajného zboru. 
 
3. Za priestupok podľa odseku 1. Obec  môže uložiť pokutu  do 8 000 €. V blokovom konaní možno  
     uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 4 000 €. 

 
4.   Výnos pokút uložených orgánmi Policajného zboru je príjmom štátneho rozpočtu. Výnos pokút      
      uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.  
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Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 
 

 
 
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina listom č. 2694/2015 zo dňa 18.8.2015  vydala 
súhlasné stanovisko k VZN obce Veľké Rovné č. 128/15 o podmienkach predaja výrobkov  
a poskytovania služieb na trhových miestach . 
 
 
Zrušuje sa Nariadenie obce Veľké Rovné č. 76/2007 zo dňa 12.1.2008 a súvisiaci Trhový poriadok . 
 
 
Toto nariadenie je účinné od 1. októbra 2015. 
 
 
 
                                                                                                      
                                                                                                           Ing. Jozef Mičieta 
                                                                                                            starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené : 10.8.2015 
Zvesené : 26.8.2015 
 
 
 
 
 
 


