
Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany  
č.4/2012 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach 

Obecné  zastupiteľstvo obce Považany  v súlade s § 4 ods. 3 písm. d), i), § 6 ods. 1, § 11 
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 
3 ods.3 zákona č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v znení neskorších predpisov 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
Úvodné ustanovenie

       Toto  VZN  upravuje  podmienky  predaja  výrobkov  a poskytovania služieb na trhových 
       miestach v obci Považany (ďalej len „ trhové miesto“)  a to: 

a) druh predávaných výrobkov a  poskytovaných služieb,
b) druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov, 
c) trhové dni, predajný a prevádzkový čas, 
d) technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom,
e) ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce.   

§ 2

1. Obec Považany zriaďuje trhové miesta, ktorými sú:

a) príležitostný  trh  -  ako  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  -  ako  predaj  v  stánkoch  s  dočasným  stanovišťom,  predaj  na 
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na 
verejnom priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za 
prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie 
sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,1)

        

2. Za  trhové  miesto  sa  v zmysle  zákona  považuje  aj  priestranstvo  alebo  nebytový 
priestor, ktorý nie je prevádzkarňou,2)ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 
jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.

3. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté 
na  predaj   tovaru  alebo  poskytovanie  služieb,  ktoré  organizačne,  priestorovo 
a technologicky patrí k prevádzkarni.

4. Predaj  výrobkov  a  poskytovanie  služieb  na  trhových  miestach  musí  vyhovovať 
všeobecným,  technickým,  hygienickým  a  prevádzkovým  podmienkam  podľa 
osobitných predpisov.3)



5. Trhovými  miestami  v obci  pre  realizovanie  príležitostných  trhov  a  ambulantného 

predaja  sú: 

a) priestor pred pohostinstvom Karavan,

b) priestor okolo futbalového ihriska TJ Družstevník Považany,

c) priestor  v budove Kultúrneho domu v Považanoch,

d) priestor na parkovisku pred rím.-akt. kostolom v Považanoch. 

§ 3
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

1. Druhy predávaných výrobkov:
a) ovocie a zeleninu,
b) sušené  ovocie,  orechy,  tepelne  upravené  gaštany  a zemiaky,  kukurica,  pukance 

a podobný sortiment,
c) slepačie  vajcia,  pekárenské  a cukrárenské  výrobky,  mäso  a mäsové  výrobky, 

mliečne výrobky, všetko podľa podmienok stanovených orgánom potravinárskeho 
dozoru, 

d) včelie  produkty  po  predložení  dokladu  veterinárnej  správy  z miesta  pôvodu 
potraviny

e) medovníky,
f) lesné plodiny,
g) huby po predložení  osvedčenia  o znalosti  húb predávajúceho vydané príslušnou 

komisiou pri Úrade verejného zdravotníctva SR,
h) kvety,
i) drobné umelecké a remeselné výrobky, 
j) dennú a periodickú tlač.

2. Druhy poskytovaných služieb:
            a)   pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,

b)   brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
      c)   oprava dáždnikov,
      d)  oprava a čistenie obuvi,

e) kľúčové služby,
f) čistenie peria a s tým súvisiace činnosti ( napr. šitie paplónov).

3. Ambulantne sa môžu predávať:
a)   knihy,  periodická tlač,
b)   drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,

       c)    jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
       d)    balená zmrzlina,

e)    ovocie a zelenina,
f)    kvetiny,
g)    žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií. 

2. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného 
predpisu. 4)



§4
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov 

     1. Druhy príležitostných trhov: 
a) Považanské hody,
b) Vianočné trhy, alebo iné sezónne trhy,  
c) Detská burza- predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných 

spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou

2. Obdobie konania a ich rozsah určuje každoročne obecné zastupiteľstvo v Považanoch 
uznesením. 

§ 5
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

1. Trhové dni sú stanovené na: pondelok - nedeľu. 
2. Predajný a prevádzkový čas je  od 7,30 hod. do 22,00 hod..

§ 6
Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom 

Obec Považany neprevádzkuje  stánky s trvalým stanovišťom s celoročnou alebo sezónnou 
prevádzkou.  

§ 7
Ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce

 
1. Obec Považany vydáva: 

a) povolenie  na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste,    
b) povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia 

2. Obmedzenie predaja výrobkov:
a) 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 
v obci Považany môžu predávať len na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej 
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach. 
b) Toto obmedzenie sa nevzťahuje na propagačné predajné akcie spojené s podporou 
predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.

§ 8
Zrušovacie ustanovenia

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2000.



§ 9
Záverečné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Považany  bolo schválené uznesením obecného 
zastupiteľstva v Považanoch č. 40/2012 zo dňa 09.08.2012.

V Považanoch dňa 09.08.2012 Mgr. Eva Ninisová
                                                  starostka obce

1) § 54 až 57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov ( úplné znenie č.109/1998 Z. z.).
2) §  17  zákona  č.455/1991  Zb.  o  živnostenskom podnikaní  (živnostenský  zákon)  v  znení 
neskorších  predpisov.  Zákon  č.  250/2007  Z.z.  o ochrane  spotrebiteľa.  a  o  zmene  zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 3 
ods.1 zákona č.178/ 1998 Z.z.
3) Zákon č.152/1995 Z. z. o potravinách § 83 až 93 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR 
a Ministerstva zdravotníctva SR z 20.mája 1996 č.981/1996-100 (oznámenie č.195/1996 Z. 
z.) v znení neskorších predpisov.
4)Zákon  č.455/1991  Zb.  o živnostenskom  podnikaní  v  znení  neskorších  predpisov.  Zákon 
č.152/1995 Z. z.  v znení neskorších predpisov.
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