Obec Adamovské Kochanovce podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
v súlade s § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákonom 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

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Adamovské Kochanovce

č. 4/2018,

Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom
mieste

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa 25.6.2018 uznesením č. 26/2018
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Čl. 1
Určenie priestranstva trhoviska a príležitostného trhu
Pre trhovisko a príležitostný trh Obec Adamovské Kochanovce určuje trhové miesto pred
obecným úradom súp. č. 268 a pre príležitostný trh aj sálu kultúrneho domu súp. č. 375.
Určený priestor trhového miesta sa vyznačí nápisom “Trhové miesto“. Toto nariadenie sa
nevzťahuje na predaj v stacionárnej sieti maloobchodu.
Čl. 2
Označenie trhoviska a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných výrobkov a
poskytovaných služieb
1. Na trhovom mieste – trhovisko a príležitostný trh sa môžu predávať tieto výrobky:
a) ovocie a zelenina, zemiaky - musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade s
platnými právnymi predpismi,
b) včelí med – musí byť zmyslovo bezchybný, zdravotne nezávadný, uvádzaný do predaja
v originálnom balení z hygienicky nezávadného materiálu, s označením výrobcu, názvu
výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia a doby použiteľnosti. Prvovýrobca musí byť
registrovaný na príslušnej RVPS. (predloženie „Potvrdenie o registrácii“ vydanom
príslušnou RVPS),
c) lesné plodiny a základe preukázania dokladu o vlastníctve, užívaní či nájme pôdy,
d) ovocné šťavy, domáce sirupy, domáce zaváraniny, domáce džemy a bioprodukty z vlastnej
výroby, tzv. prebytkov (predávajúci musí dodržať všetky povinnosti podľa Nariadenia
vlády SR č. 360/2011 Z. z., prvovýrobca musí byť registrovaný na RVPS),
e) byliny a sušené kuchynské byliny je možné predávať v súlade s Nariadením Vlády SR č.
360/2011 Z. z.,
f)) mliečne výrobky zo schválených a registrovaných prevádzkarní, pri dodržaní podmienok
skladovania a hygieny predaja v zmysle zákon č. 152/1995 Z. z., (predloženie „Potvrdenia
o registrácii“, alebo „Rozhodnutia o schválení“ vydanom príslušnou RVPS),
g) mäsové výrobky zo schválených a registrovaných prevádzkarní, pri dodržaní podmienok
skladovania a hygieny predaja v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z.. (predloženie
„Potvrdenia o registrácii“, alebo „Rozhodnutia o schválení“ vydanom príslušnou RVPS).
2. Na trhovom mieste - trhovisko a príležitostný trh sa môžu predávať spotrebné výrobky
podľa § 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z. najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv,
domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika,
drogériový tovar a hračky, 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. Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na
napájanie z elektrickej siete, sa môžu predávať iba v prevádzkarňach tržníc a v stánkoch s
trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich
funkčnosti. Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkarňach tržníc, v
prevádzkarňach trhovísk a v pojazdných predajniach.
3. Na trhovom mieste - trhovisko a príležitostný trh sa môžu 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,
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e) kľúčové služby.
4. Na trhových miestach je zakázané 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.
Čl. 3
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať
1. Podľa § 2 ods. 4 zákona č. 178/1998 Z. z. predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým
podmienkam podľa osobitných predpisov.
2. Pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb musia byť splnené požiadavky stanovené v §
12 a § 13 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva
hlava Potravinárskeho kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na
konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné
požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva
potravín.
3. Podľa § 10 zákona č. 178/1998 Z. z. na trhových miestach môžu na základe povolenia
obce predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného
zákonníka a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny podľa zákona č.105/1990 Zb. o súkromnom
podnikaní občanov v znení neskorších predpisov,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou.
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4. Predaj malého množstva prvotných produktov ( med, vajcia, prvotné a spracované
produkty rastlinného pôvodu) podľa § 2 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 360/2011 Z. z, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie
malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka
a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam
(ďalej len „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z“) a Nariadenia vlády SR č.
100/2016, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z., musí pochádzať z
vlastnej produkcie, chovu, výlovu, farmy alebo činnosti prvovýrobcu, ktorý je na
vykonávanie činností ustanovených týmto nariadením vlády Slovenskej republiky osobitne
registrovaný podľa § 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov a § 6 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších
predpisov na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
Registráciu predajca preukazuje Potvrdením o registrácii príslušnej činnosti vydanom
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Predávané produkty musia byť označené
údajmi v zmysle tohto nariadenia.
5. Predaj mäsa, mäsových a mliečnych výrobkov uskutočňovaných z pojazdného
predajného vozidla, ktoré je pre tento účel spôsobilé a správca trhového miesta mu vyčlení
miesto na trhovom mieste. Predajca spôsobilosť vozidla preukazuje Rozhodnutím príslušného
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na uvedenie priestorov vozidla na ambulantný
predaj potravín do prevádzky s uvedením povoleného predávaného sortimentu potravín.
6. Potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení v rozsahu a sortimentnej skladbe
ambulantným predajom – predajca preukazuje oprávnenie na podnikanie a registráciu činnosti
na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
7. Predaj kozmetických výrobkov sa uskutočňuje podľa čl. VI. Nariadenia ES č.
1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
8. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe
povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
9. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva obec
na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste.
10. Splnenie podmienok na povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste sa preukazuje predložením:
a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom osoba
oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky predávané v primeranom množstve.
11. Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste je aj:
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
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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.
Čl.4
Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb na trhových miestach
Predávajúci na trhových miestach je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie menom fyzickej alebo právnickej osoby, obchodným
názvom, sídlom, menom zodpovedného vedúceho,
b) predávať len na predajnom mieste, ktoré má určené obec,
c) dodržiavať hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany
d) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o vlastnostiach
predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom
na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami a v prípadoch ustanovených zákonom
riadne vyplniť záručný list,
e) vysporiadať reklamácie spotrebiteľov podľa platných predpisov,
f) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť kupujúcemu
prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
g) dodržiavať podmienky pre predaj zdravotne nezávadného tovaru - u zeleniny maximálne
prípustné množstvo dusičnanov,
h) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
ch) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou a akostnou triedou,
zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi a ceny správne účtovať,
i) umožniť orgánom dozoru vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja
tovaru a podriadiť sa rozhodnutiam kontrolného orgánu.
Čl.5
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po skončení prevádzky
1. Na trhovom mieste môžu oprávnené fyzické osoby a právnické osoby predávať výrobky
len čisté a pri predaji dodržiavať čistotu a hygienu predávaných výrobkov, ako aj čistotu a
hygienu predávajúceho a poskytujúceho služby.
2. Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb
a jeho bezprostredné okolie v čistote počas predaja a po jeho skončení zanechať miesto
predaja čisté a upratané.
3. Predávajúci musí vylúčiť z predaja ovocie, zeleninu, lesné plody a iné požívatiny, ktoré
sú čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené.
4. Predávajúci je povinný pri predaji ovocia, zeleniny a lesných plodín zabezpečiť, aby
boli očistené, zbavené hliny a vädnúcich častí.
5. Predávaný tovar je predávajúci povinný plniť do hygienicky nezávadných obalov.
6. Predávajúci nesmie tovar predávať zo zeme.
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7. Pri nakladaní s komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným odpadom
vzniknutým počas predaja výrobkov a poskytovania služieb sú predávajúci fyzické a
právnické osoby povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a požiadavky nariadení
Európskeho parlamentu a rady ES č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy
týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov neurčených na ľudskú spotrebu a nariadení
komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva citované nariadenie tak, aby nedochádzalo k jeho
nadmernému hromadeniu.
Čl.6
Údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase
Pre trhové miesto sa stanovujú trhové dni, predajný a prevádzkový čas:
a) trhovisko – pondelok až piatok, od 9:00 hod. v čase úradných hodín,
b) príležitostný trh – pondelok až nedeľa, od 10:00 hod. do 17:00 hod.,
c) ambulantný predaj – pondelok až piatok, od 9:00 hod. v čase úradných hodín.
Čl. 7
Podmienky predaja v prenosných predajných zariadeniach
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce predávať výrobky alebo poskytovať služby na
trhovom mieste je povinná preukázať:
a) povolenie Obce Adamovské Kochanovce na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste,
b) doklad o zaplatení nájmu predajného miesta.
Čl. 8
Spôsob určenia nájomného za prenajatú plochu na príležitostný trh
Výška nájomného za miesto na predaj tovaru alebo poskytovania služieb je stanovená vo
VZN Obce Adamovské Kochanovce č. 1/2015.
Čl. 9
Názov a adresa sídla správcu trhoviska
Správcom trhoviska je Obec Adamovské Kochanovce so sídlom v Adamovských
Kochanovciach č. 268.
Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1. Na predaj výrobkov a poskytovaných služieb na trhovom mieste sa vzťahujú
ustanovenia zákona č. 178/1998 Z. z., nariadenia (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín v
platnom znení, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011
Z. z., a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., Výnos Ministerstva
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pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z
12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinárskeho kódexu
Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a
vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj
tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín, nariadenie ES č.
1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
2. Toto VZN č. 4/2018 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Adamovské Kochanovce na
svojom rokovaní 25.6.2018 uznesením č. 26/2018.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

V Adamovských Kochanovciach 26.6.2018

Vyvesené: 28.6.2018
Zvesené:
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Ing. Michal Križan
starosta obce

