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Obecné zastupiteľstvo v Čate sa v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) Zákona 

č.369/1900 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 3  

Zákona 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov, uznieslo na „Všeobecne záväznom nariadení o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach“. 

 
 

§ 1 
Základné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) podrobnejšie upravuje 

podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, 

úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, ako aj povinnosti 

fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v obci Čata. 

 
§ 2 

Základné pojmy 
 

1. Trhové miesto je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné 

priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. 

2. Trhovisko je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené 

na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb. 

3. Tržnica je kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb v prevádzkarňach a na prenosných predajných 

zariadeniach. 

4. Príležitostný trh predstavuje 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. 

5. Ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj 

na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni 

a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. 
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6. Stánok s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou prevádzkou alebo so 

sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom 

priestranstve a je vlastnený predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu. 

 

§ 3 
Určenie a označenie trhového miesta  

 

Trhovým miestom na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v obci Čata sú: 

1. Vyhradené verejné priestranstvo pri budove Obecného úradu 

2. Kultúrny dom – veľká sála 

 

§ 4 
Správa trhoviska a príležitostného trhu 

 

Správcom trhového miesta je obec Čata.  

Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti 

podľa Zákona 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

§ 5 
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

 
Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na 

základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 

mieste. 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, vzor žiadosti je Prílohou č. 1 tohto 

VZN. Obec vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhovom mieste osobe, ktorá 

1. preukáže splnenie podmienok podľa § 10, a to:  

a) fyzickým osobám a právnickým osobám oprávneným na podnikanie 

podľa osobitných predpisov, 

b) fyzickým osobám predávajúcim rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 

c) fyzickým osobám predávajúcim vlastné použité výrobky v primeranom 

množstve medzi sebou 
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Uvedené podmienky preukazuje predložením: 

a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov,  ak je 

žiadateľom osoba podľa § 10 písm. a) Zákona č. 178/1998 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, žiadateľ na žiadosť obce predloží originál 

oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie, 

b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky 

pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti 

alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. b) 

Zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky 

sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak 

ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c) Zákona č. 178/1998 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

 

2. predloží nasledovné doklady podľa § 3 odsek 5 Zákona č. 178/1998 Z. z. 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach: 

a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje, 

b) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy 

elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je 

zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej 

pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení 

osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. 

 

Žiadateľ, ak je osoba podľa § 10 písm. b) Zákona č. 178/1998 Z. z., preukáže, 

že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú 

alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má 

obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na 

uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto 

pozemku. 
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Obec je povinná predložené dokumenty uchovávať päť rokov od konca 

kalendárneho roka, v ktorom boli predložené. O vydaní povolenia na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste obec telefonicky alebo 

elektronicky bezodkladne informuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej 

republiky. 

 

Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti 

podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov. 

 

Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku 

alebo v tržnici vydáva správca trhového miesta. 

 
 

§ 6 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 

1. Na trhových miestach sa povoľuje predávať: 

a) potravinárske výrobky: 

- ovocie a zelenina – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade 

s platnými právnymi predpismi, 

- vajcia – pri predaji neoznačených slepačích konzumných vajec z vlastnej 

výroby, tzv. prebytkov sa musí predávajúci preukázať osvedčením 

o spôsobilosti na výrobu a predaj slepačích vajec, vydaným Regionálnou 

veterinárnou a potravinovou správou v mieste bydliska, 

- čerstvé huby a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované 

v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,  

- včelí med a včelie produkty je možné predávať len na základe potvrdenia 

o registrácií prevádzkarní potravinárskych podnikov pre potraviny 

živočíšneho pôvodu,  

- sladkovodné trhové ryby, domáca vodná hydina, domáca hrabavá 

hydina, domáce králiky, psy, mačky a drobné hlodavce  

- lesné plodiny – možno predávať len na základe dokladu o ich 

nadobudnutí podľa osobitného predpisu 
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b) spotrebné výrobky: 

- najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 

elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, 

kozmetiky, drogériový tovar a hračky. Uvedené výrobky sa môžu 

predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, 

v stánkoch s trvalým stanovišťom na príležitostných trhoch, pred 

prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach. 

c) ostatné výrobky: 

- stromčeky a kvetiny,  

- drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky, 

- knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych 

diel alebo iných diel, 

- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií 

 

2. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby: 

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) resp. ďalšie služby podľa potrieb obyvateľov 

 

3. Na trhových miestach sa zakazuje predávať tieto výrobky: 

- zbrane a strelivo, 

- výbušniny a pyrotechnické výrobky, 

- tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 

- tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie 

a neobsahujú tabak, 

- liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa 

nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, 

- jedy, omamné a psychotropné látky, 

- lieky, 

- automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
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- chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy 

a invázne druhy živočíchov, 

- živé zvieratá, zákaz sa nevzťahuje na zvieratá uvedené v §6 ods. 1 a) 

tohto VZN,  

- chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín, 

- huby okrem húb uvedených v §6 ods. 1 a) tohto VZN 

 

§ 7 

Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov 

 

Obec Čata organizuje nasledovné príležitostné trhy: 

1. Hodové trhy: 

- mesiac jún,  

- miesto konania – verejné priestranstvo pri Kultúrnom dome 

2. Trhy počas konania obecných dní 

- mesiac  júl, august, 

- miesto konania – verejné priestranstvo pri Kultúrnom dome 

 

§ 8 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 

V obci Čata sa určujú trhové dni nasledovne: 

1. Verejné priestranstvo pri Obecnom úrade: 

Utorok a piatok od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30 

2. Kultúrny dom 

Utorok a piatok od 08:00 do 14:00 

 

§ 9 

Nájomné 

 

Poplatok za prenájom trhových miest v obci Čata sa určuje nasledovne: 

1. Verejné priestranstvo pri Obecnom úrade – 5 € / deň 

2. Verejné priestranstvo pri Kultúrnom dome         

      (počas konania príležitostných trhov): 
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a)  stánky s občerstvením (s predajom alkoholických nápojov) – 40 €/ 

deň 

b) ostatné stánky – 10 € / deň  

3. Kultúrny dom - 30 €  + 20 € (vykurovanie) pri prenájme do 4h 

- 30 € + 40 € (vykurovanie) pri prenájme nad 4h 

 

Predajné miesta sa prenajímajú na základe zaplatenia poplatku za prenájom 

trhového miesta cez účtovný systém URBIS, v zmysle Zákona o účtovníctve č. 

431/2002 Z. z. 

 

§ 10 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 

Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 

b) dodržiavať trhový poriadok,  

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 kontrou správnosti váženia,  

g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

podľa osobitných predpisov 

h) predložiť správcovi trhoviska doklady podľa zákona 

 

§ 11 

Orgány dozoru a sankcie 

 

Dozor nad dodržiavaním tohto VZN a Zákona 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, vykonávajú orgány dozoru, ktorými 

sú: 
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a) Slovenská obchodná inšpekcia, 

b) Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín, 

c) Obec Čata 

Orgán dozoru môže uložiť pokutu podľa § 12 odsek 2 Zákona 178/1998 Z. z. 

v znení neskorších predpisov. 

 

§ 12 

Záverečné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva v Čate č. 76 zo dňa 14.12.2015 a nadobúda účinnosť dňom 

01.01.2016. 

 
 
 
 
 
 

  Ján Varga                                                                                                       
starosta obce 
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Príloha č. 1 
 

Žiadosť  
o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste 
 

  
Žiadateľ:  
  
Meno a priezvisko alebo obchodné meno: ............................................................ 

Trvalý pobyt/sídlo: ..............................................................................................  

Dátum narodenia/IČO:  ................................... DIČ1): .......................................  

Kontakt: telefón: .............................. e-mail: ................................................  

 

Miesto podnikania:  

□  trhovisko                   □ príležitostný trh             □ ambulantný predaj 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb: 

................................................................................................................................  

 
Prílohy:  
a) potvrdenie príslušného miestneho, mestského alebo obecného úradu o vlastníctve 
pôdy2) 
b) doklad preukazujúci oprávnenie žiadateľa užívať trhové miesto nachádzajúce sa  
    1. na verejnom priestranstve alebo3) 
    2. mimo verejného priestranstva4) 
  
Súhlas na spracovanie osobných údajov5) 
Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov v informačnom systéme Obce 
Pohronský Ruskov pre účely evidencie a vydávania povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
na trhovom mieste. Doba platnosti tohto súhlasu je na dobu 10 rokov. Zároveň som si vedomý/á, že 
takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek  odvolať, kedykoľvek žiadať informácie 
o stave spracovania osobných údajov, opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov. 
Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som       v tomto formulári poskytol/poskytla sú pravdivé.  
  
V ..............................., dňa: .........................  
  
  
                                                                                      ................................  
                                                                                              Podpis žiadateľa  
 __________________________ 
 
1) Vyplní osoba, ktorá má DIČ pridelené.  
2) Priloží osoba, ktorá vykonáva predaj poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej produkcie.  
3) Pre bod 1 – napr. rozhodnutie príslušného cestného správneho orgánu v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 
Zb.                 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov alebo zmluva s vlastníkom 
alebo správcom  
verejného priestranstva, na základe ktorej žiadateľ užíva verejné priestranstvo.  
4) Pre bod 2 – napr. výpis z listu vlastníctva alebo zmluva, na základe ktorej je žiadateľ oprávnený umiestniť trhové 
miesto mimo verejného priestranstva  
5) vyplní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 

 
 



VZN č.  6/2015 Obec Čata -11- 

  
 

 

Žiadateľ je povinný k žiadosti predložiť nasledovné doklady v závislosti od miesta, sortimentu 
a oprávnenosti k predaju: 

- fotokópiu živnostenského listu (výpisu z obch. registra) 
- potvrdenie obce o vlastníctve pôdy, resp. záhrady 
- preukaz člena záhradkárskeho alebo chovateľského zväzu, osvedčenie samostatne 

hospodáriaceho roľníka 
- potvrdenie správcu alebo vlastníka lesa, resp. pozemku 
- potvrdenie správcu trhu o prenájme trhového miesta 
- fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej 

registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu 
pokladnice alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, podľa 
ktorého žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať 
registračnú pokladnicu. 

Povinnosti predávajúcich pri predaji na trhových miestach od 01.01.2014 
Dňa 01.01.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a 
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a 
o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon 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 (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov.  
 
Podľa novelizovaného znenia § 3 ods. 1  zákona č. 178/1998 Z.z.: 
Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového 
miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť 
fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy 
elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového 
kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s 
uvedením ustanovení osobitného predpisu,4a) že nie je povinný na predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. Ak predávajúci 
požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie nevydá. 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie: 
„4a) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a 
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o 
zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov.“ 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 

Týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní 
elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady 
č. 511/1992 Zb.          o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 
orgánov v znení neskorších predpisov nemám povinnosť používať elektronickú registračnú 
pokladnicu na evidenciu tržieb podľa tohto ustanovenia: 
*§ 1 ods. 2 - nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, 
*§ 2 písm. j)  - neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1  k zákonu, 
*§ 3 ods. 2 písm. a) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru uvedenom 
v tomto ustanovení,   
*§ 3 ods. 2 písm. b) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby (napr. 
občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím). 
 
V .................................................., dňa ............................ 
 
 
__________________________________________     ........................................ 
             meno, priezvisko (čitateľne)       podpis žiadateľ 
*) nehodiace sa prečiarknite 


