
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lipové

číslo 01/2017

 zo dňa 27. 06. 2017
o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

v obce Lipové

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom podľa § 4 ods. 3 písm. g) v spojení s § 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 3 zákona NR
SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 178/1998 Z. z.) sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“): 

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1)  Toto  nariadenie  upravuje  niektoré  podmienky predaja  výrobkov  a  poskytovania  služieb  na
trhových miestach v obci Lipové (ďalej len „trhové miesto“) na základe splnomocnenia osobitného
zákona /1/, a to  

a) druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, 
b) druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov, 
c) trhové dni, predajný a prevádzkový čas, 
d) technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom, 
e) určenie potravinárskych výrobkov, ktoré sa môžu predávať na trhových miestach,  
f) ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce.

(2) Trhový poriadok pre konkrétne trhové miesto schvaľuje obec osobitným všeobecne záväzným 
nariadením, ak nie je týmto nariadením alebo zákonom určené inak.   

§ 2
 Určenie trhových miest

(1) Trhovým miestom pre ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj
na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni 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.

(2) Trhovým miestom pre príležitostné trhy organizované obcou Lipové alebo pre iné spoločenské
akcie povolené alebo organizované obcou na jeho území je:

 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

(3) Trhové miesto - trhovisko - obec Lipové nezriaďuje.  

(4) Trhovým miestom je  priestranstvo  alebo nebytový priestor,  ktorý nie  je  prevádzkarňou,  ale
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj. 



§ 3
Druh predávaných výrobkov na trhovom mieste 

(1) Na trhových miestach sa môže predávať nasledujúci tovar za nižšie uvedených 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 ods. 2  vrátane balených mrazených krémov a balenej zmrzliny, 
g.) kvetiny, dreviny a priesady, 
h.) žreby okamžitých lotérií a žrebovaných vecných lotérií,
i.) sladkovodné trhové ryby.
j.) živé zvieratá, a to: domáca vodná hydina, domáca hrabavá hydina, domáce králiky, psy,  

mačky a drobné hlodavce.

(2) Na trhových miestach sa môžu predávať tieto potravinárske výrobky: 
 a.) chlieb a pečivo 
 b.) čerstvé a balené mäso a údenárske výrobky  

c.) cukrová vata

(3)  Všeobecne  známe  liečivé  rastliny  /napr.  lipový  kvet,  podbeľ  atď./  sa  môžu  predávať  za
podmienky,  že  nebudú  označené  ako  liečivé  rastliny,  ale  iba  botanickým  názvom  rastliny  a
predávajúci nebude pri predaji uvádzať, na aké ochorenie sa rastlina môže použiť

(4)  Na trhových miestach je zakázané predávať výrobky určené osobitným právnym predpisom/2/.

§ 4
Druh poskytovaných služieb na trhovom mieste 

Na trhových miestach  sa môžu poskytovať  okrem služieb určených osobitným právnym
predpisom/3/ aj iné služby, a to:   

a.) ponuky plastových okien a dverí
b.) čistenie peria
c.) montáž, oprava a údržba plastových roliet 

      d.) sklenárske práce 
e.) ponuky kamenárskych prác

§ 5
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov 

Na území obce Lipové sa usporiadavajú tieto príležitostné trhy : 
(1) Vianočný bazár

a.) koná sa spravidla v mesiaci december v trvaní jedného dňa
b.) cieľom  bazáru  je  vyzbieranie  finančných  prostriedkov  na  podporu  kultúrno-

spoločenských  akcií  usporiadaných  obcou  alebo  na  podporu  kultúrnou  komisiou  určeného
zariadenia ako škola, materská škola a iné.



§ 6
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

(1) Trhovými dňami sa určujú dni pondelok až piatok s výnimkou dní pracovného pokoja, ak nie je
v tomto alebo inom nariadení obce ustanovené inak. Uvedené ustanovenie sa netýka príležitostných
trhov, u ktorých deň konania určuje starosta obce resp.  kultúrna komisia  zriadená pri  Obecnom
zastupiteľstve v Lipovom.
(2) Prevádzkový a predajný čas na trhovom mieste: od 08,00 hod do 16,00 hod.

§ 7
Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom 

Technické,  prevádzkové  a  estetické  podmienky  stánku  s  trvalým  stanovišťom  sa  určia
osobitne pre každé trhové miesto trhovým poriadkom pre dané trhové miesto. 

§ 8
Kontrola dodržiavania tohto nariadenia 

Kontrolu  dodržiavania  tohto  nariadenia  zo  strany  Obce  Lipové  vykonávajú  poverení
zamestnanci Obecného úradu v Lipovom, hlavný kontrolór obce, poslanci Obecného zastupiteľstva
v  Lipovom  a členovia  príslušných  komisií  Obecného  zastupiteľstva  v  Lipovom.  Týmto
ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitných právnych predpisov o úlohách obce pri výkone
kontroly a dozoru v rámci ochrany spotrebiteľa/4/.  
     

§ 9
Spoločné, zrušovacie  a záverečné ustanovenia

(1) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 178/1998 Z. z.  a ďalších súvisiacich 
osobitných právnych predpisov/5/. 
(2) Týmto nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenia obce Lipové č. 1/2015 o trhovom 
poriadku a o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach  na území obce Lipové 
spolu s jeho prílohou.
(3) Toto nariadenie bolo schválené  Obecným zastupiteľstvom v Lipovom dňa 27. 06. 2017 ako 
uznesenie číslo   70 - 14/2017.
(4) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v Lipovom 
a jeho vyvesením na úradnej tabuli obce.

§ 10
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
Odkazy:
(1)  § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 



v znení neskorších predpisov 
(2)  § 6 zákona č. 178/1998 Z. z. 
(3)  § 8 zákona č. 178/1998 Z. z. 
(4) zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších 
predpisov 
(5) napríklad :
zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších 
predpisov
zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
zákon č. 108/2000 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 
zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 
zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

 
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 obecným 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: ......................................


	Určenie trhových miest

