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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Otrokovciach na základe ust.§ 6 ods 1 zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení 

s ust.§4 ods 3 písm. g) a n) cit.zákona a v súlade s ustanoveniami 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 

vydáva pre územie obce  Dolné Otrokovce  toto 

 

 

 

                Všeobecne záväzné nariadenie   

                                                            Č.1/201 

                                        Trhový poriadok obce 

 

 

 



                                                          Úvodné ustanovenia 

 

       VZN v súlade so živnostenským zákonom podrobnejšie upravuje podmienky 

predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, ako aj povinnosti 

fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na 

trhových miestach v obci Dolné Otrokovce. 

 

                                                    Základné pojmy 

 

1. Správcom trhového miesta je obec. 

2.Správca trhového miesta určuje pre  príležitostné trhy trhové miesta. 

3. Trhové miesto je verejné priestranstvo, na ktoré si môže predajca umiestniť      

     svoje predajné zariadenie. 

4. Trhovisko je trhové miesto vybavené stolom určeným na predaj a zastrešené    

     strechou. 

5. Trhové miesta sú : za obecným úradom 

                                       parkovisko pred obecným úradom 

6. Predávajúcim a poskytovateľom služieb sa rozumie fyzická alebo právnická  

     osoba, ktorá má na predaj a poskytovanie služieb živnosť. 

     Toto ustanovenie sa nevzťahuje na predaj hospodárskych prebytkov pri  

     sezónnom predaji. 

7. Príležitostný trh je predaj a poskytovanie služieb  

8. Sezónny trh je predaj sezónnych  produktov, ovocia, zeleniny  hospodár- 



    skych prebytkov a hospodárskych zvierat.     

 

                                                     Príležitostný trh 

 

Na trhovom mieste je možné predávať :   

spotrebné výrobky : 

 textil, odevy, obuv,   domáce potreby, drobný tovar, drogistický tovar, športové 

potreby, výrobky  spotrebnej elektroniky, hračky. 

Poskytovať služby :  brúsenie nožov, nožníc, nástrojov 

                                    čistenie peria 

                                    oprava dáždnikov 

                                    kľúčové služby. 

 

                                                   Sezónny trh   

 

Sezónny trh je predaj sezónnych produktov ovocia, zeleniny, hospodárskych 

prebytkov a hospodárskych zvierat za dodržania podmienok predaja. 

 

                                                  Podmienky predaja 

 

      Obec stanovuje poplatok za miesto – 1 € a poplatok za vyhlásenie 3 € 

v hotovosti do pokladne pred vyhlasovaním. 



                                    Povinnosti správcu trhového miesta    

       

      Správca je povinný určiť predajcovi trhové miesto a oboznámiť ho s trhovým 

poriadkom. 

 

                                             Povinnosti predajcu 

 

Predajca je povinný : označiť predajné  zariadenie 

                                      dodržiavať trhový poriadok obce 

                                      zreteľne označiť výrobky cenou 

                                       používať elektronickú registračnú pokladnicu 

                                      udržiavať trhové miesto v čistote 

                                     po skončení predaja zanechať miesto čisté a upratané    

 

Predávajúci na  požiadanie je povinný predložiť správcovi : 

      1,     doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a 

            poskytovanie služieb, preukaz totožnosti 

      2,      zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia ak 

            to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovanie služieb 

 

Pri nedodržaní vyššie uvedených povinnosti obec neumožní predajcovi opätovný 

predaj na trhovisku. 



 

                                                      Termíny predaja 

 

     Pondelok :    7 hod      -      15 hod 

     Utorok :         7 hod      -      15 hod 

     Streda :          7 hod      -      15 hod 

     Štvrtok :         7 hod     -       15 hod 

     Piatok :           7 hod     -       15 hod. 

 

 Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

 

 

 

 

Dňa : 20.3.2014 

 

 

                                                                                           Mičianová Emília 

                                                                                             starostka obce: 

 

 



 

 

 

  

 

                                                                                                                                          

                                           


