
Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany  
č.5/2012 

 
Trhový poriadok 

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 § 
5 ods.1 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
Určenie priestranstva pre konanie príležitostných trhov 

Trhovými miestami pre konanie príležitostných trhov sú verejné priestranstvá:
a) pred pohostinstvom Karavan,
b) v okolí futbalového ihriska TJ Družstevník Považany, 
c) v okolí Kultúrneho domu v Považanoch,
d) na parkovisku pred rím-kat. kostolom v Považanoch 

§2
Označenie príležitostného trhu údajmi o druhoch 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. 

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

5. Na príležitostných trhoch sa zakazuje predávať:

a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny  a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) liehoviny,  destiláty  a  spotrebiteľsky  balené  alkoholické  nápoje,  zákaz  sa 

nevzťahuje  na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné 

živočíchy,
j) živé  zvieratá  s  výnimkou trhových konzumných  rýb;  zákaz  sa  nevzťahuje  na 

propagačné  predajné  podujatia  a  zvody  zvierat   organizované  zväzmi  a 
združeniami chovateľov,

k) chránené rastliny, exempláre rastlín, a invázne druhy rastlín. 

§ 3
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať

1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať 
služby

a) fyzické  osoby  a  právnické  osoby  oprávnené  na  podnikanie  podľa  osobitných 
predpisov,

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej 
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 

c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi 

sebou. 

2.  Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

a)    označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov , 

b)   dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu, 



c)    používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, 

d)   udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení 

       predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané, 

e)    zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 

f)    vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim 

       spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia. 

3.  Predávajúci  pri kontrole povinný predložiť: 
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti, 
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení  nájomného za 

predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného  na 
príležitostných trhoch, 

c) zdravotný  preukaz  a posudok  príslušného  orgánu  na  ochranu  zdravia,  ak  to 
vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 

d) pri predaji húb doklad o ich znalosti, 
e) pri predaji lesných plodín doklad o och nadobudnutí podľa osobitného predpisu, 
f) doklad  o nadobudnutí  tovaru,  doklad  sa  nevyžaduje,  ak  ide  o predaj  vlastných 

použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve. 

§4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

Predajný a prevádzkový čas sa stanovuje v pondelok až nedeľu  od 7,30 hod. do 22,00 
hod..

§5
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení

Obec Považany neprenajíma prenosné predajné zariadenia.

§6
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia alebo prenajatú plochu, cenník 

vstupného na príležitostných trhoch 

1. Obec Považany nestanovuje výšku nájomného za prenosné predajné zariadenie.
2. Nájom za predajnú plochu 1,5x3m je 10,-€/1 deň.
3. Vstupné na príležitostný trh  je stanovené nasledovne:

a) pre priestor pred pohostinstvom Karavan a pred kostolom na 10,-€/1 deň,
b) priestor okolo futbalového ihriska TJ Družstevník Považany 15,-€/1 deň
c) priestor v budove Kultúrneho domu v Považanoch 

- veľká sála do 4 hod. 7 €/ 1 hod., nad 4 hod. 40,- €/ 1 deň
- malá sála do 4 hod. 5 €/1 hod. , nad 4 hod. 30,- €/ 1 deň. 
   

    



§ 7 
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 hygiénu 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  prenajaté miesto 
čisté. Odpad zlikvidovať v zmysle VZN obce o odpadoch. 

 
§8

Správa  príležitostného trhu

1. Zriaďovateľom príležitostných trhov v obci Považany  je obec Považany.
2. Správu príležitostného trhu alebo miesta s ambulantným predajom vykonáva obec 
     Považany. 

§9
Záverečné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Považany bolo schválené uznesením obecného 
zastupiteľstva obce Považany č. 41/2012 dňa 09.08.2012.

V Považanoch dňa 09.08.2012 Mgr. Eva Ninisová
                                                                            starostka obce
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