
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle § 6 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č.178/1998 Z.z. o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní  služieb na trhových miestach v znení  neskorších
predpisov,  zákona  NR SR  č.250/2007  Z.z.  o  ochrane  spotrebiteľa  a  o  zmene  zákona  SNR č.
372/1990 Zb.  o  priestupkoch v znení  neskorších  predpisov,  zákona NR SR č.  455/1991 Zb.  o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

v y d á v a
toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2017,

Trhový poriadok trhových miest na území obce Lipové

PRVÁ ČASŤ
§ 1

Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “nariadenie”)podrobne upravuje podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Lipové.

2. Všeobecne záväzné nariadenie špecifikuje oprávnenia a povinnosti fyzických a právnických
osôb pri  predaji  a  poskytovaní  služieb  na trhových miestach,  ako i  oprávnenia  orgánov
dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.

§ 2
Základné pojmy

1. Pre účely tohoto nariadenia sa rozumie trhovým miestom - trhovisko, tržnica, príležitostný 
trh a ambulantný predaj

2.  Za trhové miesto sa považuje aj nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická
alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom, ho prenajmú na ambulantný predaj.

3. Stánok  s  trvalým  stanovišťom  je  stánok  s  celoročnou  prevádzkou,  ktorý  je  súčasťou
trhoviska,  prenajatý  predávajúcemu  obcou  alebo  správcom  trhoviska  na  časovo
neobmedzené  obdobie  alebo  postavený  predávajúcim  so  súhlasom  obce  alebo  správcu
trhoviska.

DRUHÁ ČASŤ
TRHOVÝ PORIADOK

§ 3
Povolenie na zriadenie trhového miesta

a povolenie na predaj a poskytovanie služieb

1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj  výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste vydáva Obec Lipové.

2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta prihliada obec na ochranu verejného poriadku,
verejný  záujem,  účelnosť,  bezpečnosť  a  kultúrnosť  predaja  výrobkov  a  poskytovania
služieb.

3. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov – zák.
634/92  Zb.  o  ochrane  spotrebiteľa  v  znení  neskorších  predpisov,  zák.  č.152/95  Z.z.  o
potravinách  v  znení  neskorších  predpisov,  výnos  Ministerstva  pôdohospodárstva  SR  a



Ministerstva zdravotníctva SR z 20.5.1996 – č.981/1996-100 – Potravinový kódex, zákon č.
272/94 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/91 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

4. Povolenie  na  umiestnenie  prenosného  predajného  zariadenia  na  trhovisku  vydáva  Obec
Lipové.

§ 4
Trhové miesta

1. V obci Lipové sa zriaďujú tieto trhové miesta:
a) príležitostné trhy sa môžu uskutočňovať:
- na pozemku parcelné číslo KN-C 30/17 – ostatné plochy k.ú. Lipové, ktorý je označený
ako "betónové parkovisko v strede obce"  a 
- veľká sála kultúrneho domu v Lipovom č. s. 93.
- koná sa spravidla v mesiaci december v trvaní jedného dňa. Deň konania určuje starosta
obce resp. kultúrna komisia zriadená pri Obecnom zastupiteľstve v Lipovom.
– predajný čas od 8.00 hod. do 16.00 hod.
b) predajné akcie formou ambulantného predaja:
- na pozemku parcelné číslo KN-C 30/17 – ostatné plochy k.ú. Lipové, ktorý je označený
ako "betónové parkovisko v strede obce"  a 
- sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou.
- trhovými dňami sa určujú dni pondelok až piatok s výnimkou dní pracovného pokoja,
– predajný čas od 8.00 hod. do 16.00 hod.

     2. Zriaďovateľom trhových miest na území obce Lipové je podľa bodu 1  Obec Lipové, so  
sídlom Lipové č. 59, 946 14 Zemianska Olča.

§ 5
Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu

1. Správca  trhoviska  je  povinný  zabezpečiť  dodržiavanie  trhového  poriadku  a  ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.

2. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 2 Obch. 
zákonníka v znení neskorších predpisov, zák. č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní v  
znení neskorších predpisov, zák. č.105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení  
neskorších predpisov) a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových 
miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov  (zákon  č.  
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
vyhláška MF SR č. 55/94 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou
pokladnicou v znení neskorších predpisov)
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po ich skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) osvedčenie  o  znalosti  húb  predávajúceho  pri  predaji  húb,  pričom  správca  trhoviska
zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb,
g) primeranosť  predaja  vlastných  použitých  textilných,  odevných,  športových  a  iných  
spotrebných  výrobkov  občanmi  medzi  sebou  na  príležitostných  trhoch,  primeranosť  
množstva  týchto  predávaných  výrobkov  posúdi  správca  trhoviska  individuálne  s  
prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.

       3.  Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú ak ide o predaj  



vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve.
§6

Zákaz predaja niektorých výrobkov

1. Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a výbušné predmety ,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 
e) alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na   
príležitostných trhoch, 
f) jedy, omamné a psychotropné látky, 
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy 
živočíchov, 
j)  živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj  
domácej  vodnej  hydiny,  domácej  hrabavej  hydiny,  domácich  králikov,  psov,  mačiek  a  
drobných  hlodavcov  a  na  propagačné  predajné  podujatia  organizované  zväzmi  a  
združeniami  chovateľov  zvierat  na  základe  súhlasného  stanoviska  príslušného  orgánu  
veterinárnej správy, 
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín, 
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli  
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov 

§ 7
Sortiment a obmedzenie predaja výrobkov

1. Na trhových miestach sa povoľuje predávať:
      Tovar bez obmedzujúcich podmienok

a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel,  
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
c) spotrebné  výrobky:  najmä  textilné  výrobky,  odevné  výrobky,  obuv,  domáce  potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a
hračky, športové potreby, 
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny, 
e) ovocie a zelenina,
f) potraviny v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce 1/2017 vrátane balených
mrazených krémov a balenej zmrzliny, 
g) kvetiny, dreviny a priesady, 
h.) žreby okamžitých lotérií a žrebovaných vecných lotérií,
ch) sladkovodné trhové ryby,
i) živé zvieratá, a to: domáca vodná hydina, domáca hrabavá hydina, domáce králiky, psy,
mačky a drobné hlodavce.

       Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené podmienky stanovené príslušnými zákonmi 
a všeobecne záväznými predpismi – zákon č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších
predpisov, Výnos MP SR a MZ SR č. 981/96-100 – Potravinový kódex, zákon č.488/2002 
Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
a) ovocie a zelenina – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných 
predpisov. Predávaná zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené od hliny a 



zvädnutých častí.
b) kvasená kapusta
c) sušené ovocie, orechy, mandle, spracované a balené oprávnenými výrobcami
d) huby čerstvé - ich predajca musí mať “Osvedčenie o osobitnej spôsobilosti na predaj”
Oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov, ktoré sú v osvedčení uvedené. Povolenie na 
predaj húb musí byť kupujúcim viditeľne predložené. Voľne rastúce čerstvé huby musia byť 
pri predaji označené ich druhom, neporušené a nepokrájané.
e) včelí med musí byť zdravotne nezávadný, plnený do hygienicky vyhovujúcich 
označených obalov. Musí byť uvedený názov: včelí med (agátový, kvetový, zmiešaný a 
pod.), hmotnosť, dátum minimálnej trvanlivosti .
f) vajcia – povolený je len predaj čerstvých slepačích vajec, označených, pochádzajúcich od 
výrobcov, ktorým bolo príslušným veterinárnym orgánom vydané osvedčenie o spôsobilosti 
podmienok na ich produkciu. Predaj slepačích vajec je možný v pojazdných predajniach na 
tento účel vybavených chladiacou vitrínou a vhodným skladovým priestorom. Vajcia pri 
predaji musia byť chránené proti priamemu pôsobeniu slnečných lúčov.
g) predaj výsekového mäsa, hydiny, králikov, deleného mäsa jatočných zvierat, 
opracovaných rýb, mäsových výrobkov, pasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov z 
tepelne ošetreného kravského, ovčieho, kozieho mlieka, pekárenských a cukrárenských 
výrobkov je možný v priestoroch tržnice za dodržania technických, prevádzkových a 
hygienických podmienok podľa osobitných predpisov ( zákon č.152/95 Z.z. o potravinách ) .
h) živú hydinu môžu predávať fyzické a právnické osoby, ktoré sa preukážu súhlasným
stanoviskom vydaným príslušným orgánom veterinárnej a potravinovej správy na predaj
hydiny vo vyhradenom priestore trhoviska, resp. z pojazdnej predajne.
i) vianočné stromčeky a čečinu možno predávať len na základe dokladu o spôsobe ich
nadobudnutia. Vlastníci lesa pri predaji predložia doklad o vlastníctve, resp. povolenie na
výrub.
j) predaj ovocných stromov a kríkov ako množiteľského materiálu je možný za podmienky, 
že tieto sú opatrené štítkom s údajmi o odrode, množiteľskej stanici a pod.
k) balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok stanovených orgánom
potravinárskeho dozoru.
l) spotrebný tovar, 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 môžu predávať 
výlučne v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a 
jarmokoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a na predajných akciách formou 
ambulantného predaja.
m) poľnohospodárske produkty – rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej 
alebo chovateľskej činnosti a lesné plody,
n) vlastné použité výrobky v primeranom množstve.

§ 8
Druhy poskytovaných služieb

1. 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 a šatstva
e) kľúčové služby, 
f)  ponuky plastových okien a dverí
g) čistenie peria
h) montáž, oprava a údržba plastových roliet 



ch) sklenárske práce 
§ 9

Ambulantný predaj v obci

1. V ambulantnom predaji v obci sa môžu predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel,  
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
c) spotrebné  výrobky:  najmä  textilné  výrobky,  odevné  výrobky,  obuv,  domáce  potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a
hračky, športové potreby, 
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny, 
e) ovocie a zelenina, 
g) kvetiny, dreviny a priesady, 
h) potraviny v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce č. 1/2017 vrátane balených
mrazených krémov a balenej zmrzliny, 
ch.) žreby okamžitých lotérií a žrebovaných vecných lotérií,
ch) cukrová vata,
i) živé zvieratá, a to: domáca vodná hydina, domáca hrabavá hydina, domáce králiky

2. V pojazdných  predajniach  sa  môžu  predávať  výrobky za  podmienok  podľa  osobitného
predpisu (§ 36 zák. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zák.  č. 152/1995 Z.z.  o
potravinách v znení neskorších predpisov)

3. Obec Lipové povoľuje predaj čerstvého a mrazeného bravčového, hovädzieho a hydinového
mäsa, mäsových a údenárskych výrobkov z pojazdnej predajne  na betónovom parkovisku  
v strede obce na pozemku parcele KN-C 30/17 k.ú. Lipové; označený ako "ostatné plochy
v sobotu od 08.00 hod. do 12.00 hod.

4. Obec  Lipové  povoľuje  predaj  chleba  a  pečiva  z  pojazdnej  predajne   na  betónovom
parkovisku  v  strede  obce  na  pozemku parcele  KN-C 30/17  k.ú.  Lipové; označený  ako
"ostatné plochy v stredu a v piatok od 17.00 hod. do 19.00 hod.

5. Pojazdné predajne musia zodpovedať technickým a hygienickým predpisom. Povoľuje sa
predaj  z  ložnej  plochy vozidiel,  pokiaľ  tomu  nebránia  hygienické  podmienky.  Predaj  z
prívesov  a  nákladných  áut  je  zakázaný,  okrem predaja  zemiakov,  kapusty  a  sezónneho
ovocia a zeleniny.

6. Ambulantný predaj mimo povolených trhových miest je zakázaný.

§ 10
Oprávnenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach

1. Na trhových miestach môžu predávať výrobky a poskytovať služby:
a)  fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č. 455/1991 Zb. o  
živnostenskom podnikaní  v  platnom znení  a  ostatné  organizácie  oprávnené  vykonávať  
obchodnú činnosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 
chovateľskej  činnosti  alebo lesné plodiny v zmysle zákona č.  219/1991 Zb.,  ktorým sa  
dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov a zákona č. 634/1992 Zb. v 
znení neskorších predpisov,
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

       2.  Predávajúci na trhovom mieste musí mať svoje predajné zariadenie označené menom resp. 
 názvom.

§ 11
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach



1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie obchodným menom a sídlom, menom a priezviskom 
osoby zodpovednej za obchodnú činnosť a prevádzkovú dobu
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a 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,  ak  je  vystavený  
rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných triedach aj akostnou triedou,
f) viesť  autorizovanú  inšpekčnú  knihu  podľa  osobitných  predpisov  s  výnimkou  osôb  
uvedených v § 10 ods.1 písm. b) a c),
g) používať ciachované váhy, miery a závažia, predávaný tovar a výrobky na požiadanie  
zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať.

2.  Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového
miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru:
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 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 ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
f) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých 
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve ,
g) veterinárne osvedčenie na premiestňovanie zvierat,
h) autorizovanú inšpekčnú knihu,

     3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť orgánom  
dozoru  na ich požiadanie doklad  o nadobudnutí  predávaného tovaru,  ak tie  nadobudnú  
podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej  
alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných 
plodín.

TRETIA ČASŤ
§ 12

Trhové poplatky

1. Nájomné za prenajatú plochu na trhovisku:
a) podnikateľ, živnostník – 2 eura/10 m2 za začatý deň
b) drobno-pestovateľ - 2 eura/10 m2 za začatý deň

2. Poplatok za vyhlásenie predaja v miestnom rozhlase: 2 eurá za 1 vyhlásenie

§ 13
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny na trhovisku a pri príležitostnom  predaji 

Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné: 
    1. Dodržiavať predpísané hygienické a technické zásady stanovené osobitnými predpismi
(najmä zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon  č. 152/1995 Z. z. o potravinách v
znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov,  zákon č.  455/1991  Zb.  o  živnostenskom podnikaní



(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, výnos MP SR a MZ SR o vydaní Potravinového
kódexu v znení neskorších predpisov). 

2. Udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote. 
3. Po ukončení činnosti zanechať predajné miesto čisté a upratané. 
4. Odpad súvisiaci s predajom zobrať so sebou (z dôvodu, že predávajúci neplatí poplatok za

likvidáciu komunálneho odpadu). 

§ 14
Prenájom prenosných predajných zariadení

1.  Obec Lipové neposkytuje žiadne prenosné predajné zariadenia.
2.  Predajné zariadenia (prenosné stánky) zabezpečujú predávajúci na vlastné náklady. 

Predajné zariadenia je možné umiestniť najskôr 1 deň pred konaním podujatia a po skončení
predaja musia byť bez meškania odstránené

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 15

1. Toto nariadenie bolo schválené  Obecným zastupiteľstvom v Lipovom dňa 27. 6. 2017 ako 
uznesenie číslo   71 - 14/2017.

2. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom 
v Lipovom a jeho vyvesením na úradnej tabuli obce.

§ 16
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť uplynutím 15-neho dňa od jeho zverejnenia.

V Lipovom dňa  27. 06. 2017

                                                                          Dáša  K o v á c s o v á  v. r.
                                                                                       
                                                                                                   starostka obce



Doložky : 

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce:

dňa : 12.06.2017                            pečiatka                                               podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené (publikované) na 
úradnej tabuli obce :

dňa :  10.07.2017                          pečiatka                                                podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :              

dňa :   26.07.2017                                pečiatka                                             podpis: ........................................
                                     

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 

dňa : 26.07.2017                                    pečiatka                                              podpis: ......................................


