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Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce
Hrubý Šúr a trhovom poriadku pre príležitostné trhy

Obecné zastupiteľstvo obce Hrubý Šúr podľa ustanovenia § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm.
i) zákona č. 369/1990 Zb . o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 8
v spojení s § 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
(ďalej len „ zákon o podmienkach predaja“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení.

Čl. 1
Všeobecné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území obce Hrubý Šúr v zmysle
zákona o podmienkach predaja a trhový poriadok pre príležitostné trhy.
Čl. 2
Základné pojmy
1) Príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj
vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v
primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.
2) Ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve pred prevadzkárňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné
zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné
povolenie podľa osobitného predpisu.
3) Trhovým miestom je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo
určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.
4) 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.

Čl. 3
Podmienky zriaďovania trhových miest a predaja výrobkov a služieb na trhovom
mieste
1) Trhové miesta na území obce zriaďuje obec Hrubý Šúr. Trhové miesto môže zriadiť aj
iná osoba na základe povolenia na zriadenia trhového miesta, ktoré vydáva obec. Na
zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom
priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka.
2) Pri zriaďovaní trhového miesta a pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na
ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja
výrobkov a poskytovania služieb a na účelnosť vo verejnom záujme.
3) Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Obec vydá povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá preukáže splnenie
podmienok podľa zákona o podmienkach predaja.
4) Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na
základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
Splnenie podmienok na vydanie povolenia sa preukazuje v závislosti od typu žiadateľa
predložením:
a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky pochádzajú
z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti a Oznámenia o registrácii
na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných a spracovaných
produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu končenému spotrebiteľovi a iným
maloobchodným prevádzkarniam, vydané príslušnou Regionálnou a veterinárnou
správou,
c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho
vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve,
d) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou.
5) Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov alebo na
poskytovanie služieb podľa príslušných právnych predpisov, zaplatené poplatky pred
začatím predaja, zaplatiť daň za užívanie verejného priestranstva vo vlastníctve obce za
uloženie predajného zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie služieb na trhovom
mieste a dodržiavanie povinností predávajúceho, ktoré sú stanovené zákonom
o podmienkach predaja a trhovým poriadkom.
6) Potraviny predávané na trhových miestach musia vyhovovať hygienickým požiadavkám
v zmysle platných predpisov, musia byť zdravotne nezávadné, zbavené hrubých nečistôt,
dôstojne umiestnené a uskladnené (debničky, stojany a pod.), hygienicky balené a ak je
potrebné skladované v regulovaných teplotných podmienkach (cukrárske výrobky, mäso
a mäsové výrobky).
7) Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote,
vzniknutý odpad triediť a odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení
prevádzky zanechať trhové miesto čisté a upratané.
8) Príležitostné trhy sa zriaďujú obecným zastupiteľstvo zaradením do harmonogramu
príležitostných trhov na príslušný kalendárny rok.
9) Správu príležitostných trhov a správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva

obec Hrubý Šúr, so sídlom Hrubý Šúr 205, 903 01.

Čl. 4
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1) Na trhových miestach možno predávať tieto
1.1 potraviny:
a) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste – len v čase príležitostných
trhov uvedených v prílohách k VZN
b) ovocie a zeleninu,
c) kvasenú kapustu a inú kvasenú zeleninu,
d) nakladanú a konzervovanú zeleninu,
e) sušené ovocie, orechy, pukance, jadierka,
f) pekárenské a cukrárenské výrobky – len v čase príležitostných trhov uvedených
v prílohách k VZN
g) mäso, mäsové výrobky – len v čase príležitostných trhov uvedených v Prílohe č. 3 k
VZN
h) včelí med a včelie produkty,
i) medovníky, trdelníky – len v čase príležitostných trhov uvedených v prílohách k
VZN
j) cukrovinky, cukrovú vatu – len v čase príležitostných trhov uvedených v prílohách k
VZN
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1.2 spotrebné výrobky:
kvetiny, priesady, sadenice a semená,
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
hračky,
textilné a odevné výrobky,
obuv,
záhradkárske potreby.

2) Na trhových miestach príležitostných trhov možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské služby, rýchle občerstvenie,
b) zábavné atrakcie – cirkus, kolotoče, autodrómy, adrenalínové akcie a podobne.
Čl. 5
Ambulantný predaj
1) Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhovisku sa určuje nasledovne:
- každý utorok od 8:30 do 12:30
2) Ambulantný predaj sa uskutočňuje na verejnom priestranstve pri budove obecného úradu.
3) Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote,
vzniknutý odpad triediť a odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení
prevádzky zanechať trhové miesto čisté a upratané.
4) V obci sa ambulantne môžu predávať výrobky a služby v súlade so zákonom o podmienkach
predaja a týmto VZN.

5) Správca trhoviska je oprávnený kontrolovať najmä:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb

na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje

charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
c) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých

výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
6) Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov, ak predávajúci opakovane alebo hrubo
porušuje svoje povinnosti pri predaji výrobkov v súlade s platnou legislatívou.

Čl. 6
Orgány dozoru a kontrolná činnosť
1) Dozor a kontrolnú činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach obce Hrubý Šúr podľa toho VZN
vykonávajú orgány dozoru príslušného podľa zákona o podmienkach predaja.
2) Za porušenie ustanovení tohto VZN je možné ukladať sankcie podľa zákona
o podmienkach predaja.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce
Hrubý Šúr, dňa ..............2022, uznesením č. ..............
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho
vyvesenia na úradnej tabuli obce Hrubý Šúr.
V Hrubom Šúre, 03.01.2022

Ing. Adrián Takács, starosta obce

Príloha č.1 k VZN obce Hrubý Šúr č. 1/2022 zo dňa ............ o predaji výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach na území obce Hrubý Šúr a ktorým sa vydáva trhový poriadok
pre príležitostné trhy
Trhový poriadok pre Hody
I.
Úvodné ustanovenia
Tento trhový poriadok upravuje najmä určenie priestranstva v obci Hrubý Šúr ako príležitostného
trhu, označenie trhoviska údajmi o druhoch predávaných výrobkov, podmienky, za ktorých
možno predaj výrobkov vykonávať, určenie termínu konania príležitostného trhu, predajného a
prevádzkového času trhu, uloženie predajného zariadenia, pravidlá dodržiavania čistoty a
hygieny počas predaja a poskytovania služieb a po skončení prevádzky.
II.
Základné ustanovenia
Správca : Obec Hrubý Šúr, Hrubý Šúr 205 903 01, IČO: 00305987.
Miesto konania: v areáli pri futbalovom ihrisku na pozemku parc. č. 385/1 k. ú. Hrubý Šúr,
obec Hrubý Šúr
Termín konania: každoročne v mesiaci máj alebo jún
Predajný a prevádzkový čas: určí starosta obce v povolení na predaj výrobkov alebo
poskytovanie služieb
Predajné zariadenia zabezpečujú osoby predávajúce výrobky a poskytujúce služby na vlastné
náklady.
Správca určí miesto predaja a poskytovania služieb podľa poradia došlých žiadostí
s prihliadnutím na sortiment predávaného tovaru a poskytovaných služieb a vydá povolenie na
predaj výrobkov a na poskytovanie služieb.
III.
Podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1) Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov alebo na
poskytovanie služieb, uhradenú daň za užívanie verejného priestranstva podľa osobitného
VZN obce a dodržiavanie povinností predávajúceho, ktoré sú stanovené osobitným predpisom
a trhovým poriadkom.
2) Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho rezervovala a zaplatila. Prenos tohto
práva na ďalšiu osobu je možný len s predchádzajúcim súhlasom správcu trhu.
3) Vstupné sa nevyberá.
4) Na príležitostnom trhu Hody možno predávať tieto:
4.1.potraviny:
a) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
b) sušené ovocie, orechy, pukance, jadierka,
c) pekárenské a cukrárenské výrobky,
d) včelí med a včelie produkty,
e) medovníky, trdelníky,

f) cukrovinky, cukrovú vatu.
4.2. spotrebné výrobky:
a) kvetiny, priesady, sadenice a semená,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) hračky,
d) textilné a odevné výrobky,
e) obuv.
5) Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) rýchle občerstvenie,
b) zábavné atrakcie – cirkus, kolotoče, autodrómy, adrenalínové akcie a podobne.
IV.
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
1) Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote,
vzniknutý odpad triediť a odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení
prevádzky zanechať trhové miesto čisté a upratané.
2) Odvoz odpadu zabezpečuje správca trhu.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Tento trhový poriadok sa zverejní na trhovom mieste na viditeľnom mieste.
2. Tento trhový poriadok bol schválený Všeobecne záväzným nariadením.

Príloha č.2 k VZN obce Hrubý Šúr č. 1/2022 zo dňa ....... o predaji výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach na území obce Hrubý Šúr a ktorým sa vydáva trhový poriadok
pre príležitostné trhy

Trhový poriadok pre Obecné dni
I.
Predmet úpravy
Tento trhový poriadok upravuje určenie priestranstva ako príležitostného trhu, označenie trhu
údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, podmienky, za ktorých
možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať, určenie trhových dní, predajného a
prevádzkového času trhu, uloženie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb,
pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja a po skončení prevádzky.
II.
Základné ustanovenia
Správca: Obec Hrubý Šúr, Hrubý Šúr 205 903 01, IČO: 00305987.
Miesto konania: na verejnom priestranstve pod prístreškom na dvore základnej školy par. č.
35/1 k. ú. Hrubý Šúr, obec Hrubý Šúr
Termín konania: každoročne v mesiaci august, trhové dni v príslušnom roku
stanoví obecné zastupiteľstvo
Predajný a prevádzkový čas: určí starosta obce v povolení na predaj výrobkov alebo
poskytovanie služieb
Predajné zariadenia zabezpečujú osoby predávajúce výrobky a poskytujúce služby na vlastné
náklady.
Správca určí miesto predaja a poskytovania služieb podľa poradia došlých žiadostí
s prihliadnutím na sortiment predávaného tovaru a poskytovaných služieb a vydá povolenie na
predaj výrobkov a na poskytovanie služieb.
III.
Podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1) Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov alebo na
poskytovanie služieb, uhradenú daň za užívanie verejného priestranstva podľa osobitného
VZN obce a dodržiavanie povinností predávajúceho, ktoré sú stanovené osobitným predpisom
a trhovým poriadkom.
2) Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho rezervovala a zaplatila. Prenos tohto
práva na ďalšiu osobu je možný len s predchádzajúcim súhlasom správcu trhu.
3) Vstupné sa nevyberá.
4) Na príležitostnom trhu Obecné dni možno predávať tieto:
4.1.potraviny:
a) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
b) ovocie a zeleninu,
c) sušené ovocie, orechy, pukance, jadierka,

pekárenské a cukrárenské výrobky,
včelí med a včelie produkty,
medovníky, trdelníky,
cukrovinky, cukrovú vatu.
4.2. spotrebné výrobky:
a) kvetiny, priesady, sadenice a semená,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) hračky,
d) textilné a odevné výrobky,
e) obuv.
5) Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské služby, rýchle občerstvenie,
b) zábavné atrakcie.
d)
e)
f)
g)

IV.
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
1) Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote,
vzniknutý odpad triediť a odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení
prevádzky zanechať trhové miesto čisté a upratané.
2) Odvoz odpadu zabezpečuje správca trhu.
V.
Záverečné ustanovenia
1)Tento trhový poriadok sa zverejní na trhovom mieste na viditeľnom mieste.
2)Tento trhový poriadok bol schválený Všeobecne záväzným nariadením.

Príloha č. 3 k VZN obce Hrubý Šúr č. 1/2022 zo dňa ............ o predaji výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach na území obce Hrubý Šúr a ktorým sa vydáva trhový poriadok
pre príležitostné trhy

Trhový poriadok pre Ochutnávku obecných špecialít z mäsových výrobkov
I.
Predmet úpravy
Tento trhový poriadok upravuje určenie priestranstva ako príležitostného trhu, označenie trhu
údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, podmienky, za ktorých
možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať, určenie trhových dní, predajného a
prevádzkového času trhu, uloženie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb,
pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja a po skončení prevádzky.
II.
Základné ustanovenia
Správca: Obec Hrubý Šúr, Hrubý Šúr 205 903 01, IČO: 00305987.
Miesto konania: na verejnom priestranstve pri spoločenskej miestnosti na par. č. 385/27 k. ú.
Hrubý Šúr, obec Hrubý Šúr
Termín konania: každoročne v mesiaci február, trhové dni v príslušnom roku stanoví obecné
zastupiteľstvo
Predajný a prevádzkový čas: určí starosta obce v povolení na predaj výrobkov alebo
poskytovanie služieb
Predajné zariadenia zabezpečujú osoby predávajúce výrobky a poskytujúce služby na vlastné
náklady.
Správca určí miesto predaja a poskytovania služieb podľa poradia došlých žiadostí
s prihliadnutím na sortiment predávaného tovaru a poskytovaných služieb a vydá povolenie na
predaj výrobkov a na poskytovanie služieb.
III.
Podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1) Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov alebo na
poskytovanie služieb, uhradenú daň za užívanie verejného priestranstva podľa osobitného
VZN obce a dodržiavanie povinností predávajúceho, ktoré sú stanovené osobitným predpisom
a trhovým poriadkom.
2) Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho rezervovala a zaplatila. Prenos tohto
práva na ďalšiu osobu je možný len s predchádzajúcim súhlasom správcu trhu.
3) Vstupné sa nevyberá.
4) Na príležitostnom trhu Ochutnávka obecných špecialít z mäsových výrobkov možno predávať
tieto:
4.1.potraviny:
a) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

ovocie a zeleninu,
kvasenú kapustu a inú kvasenú zeleninu,
nakladanú a konzervovanú zeleninu,
sušené ovocie, orechy, pukance, jadierka,
pekárenské a cukrárenské výrobky,
mäso a mäsové výrobky,
včelí med a včelie produkty,
medovníky, trdelníky,
cukrovinky, cukrovú vatu.
4.2. spotrebné výrobky:
a) kvetiny, priesady, sadenice a semená,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) hračky,
d) textilné a odevné výrobky,
e) obuv.
5) Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské služby, rýchle občerstvenie.
IV.
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
1) Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote,
vzniknutý odpad triediť a odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení
prevádzky zanechať trhové miesto čisté a upratané.
2) Odvoz odpadu zabezpečuje správca trhu.
V.
Záverečné ustanovenia
1)Tento trhový poriadok sa zverejní na trhovom mieste na viditeľnom mieste.
2)Tento trhový poriadok bol schválený Všeobecne záväzným nariadením.

