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N Á V R H  

Obec Bernolákovo (ďalej len „obec“) na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona 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 v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov vydáva toto 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach 
č. ............./2019 

  

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie( ďalej iba VZN) podrobnejšie upravuje niektoré podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území Bernolákovo. 

Článok 2 

Vymedzenie základných pojmov  

Pre účely tohto VZN sa rozumie:  

1. trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené 

na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj;  

2. tržnicou kryté zariadenie účelovo určené na predaj;  

3. ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných 

predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve 

pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa 

nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa 

osobitného predpisu; 
4. príležitostným trhom predaj na priestranstve dočasne určeným na predaj ( jarmoky, výročné trhy, 

a pod.); 

5. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj 

tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k 

prevádzkarni; 



  

6. Malé množstvo prvotných produktov rastlinného pôvodu je množstvo, ktoré prvovýrobca 

priamo predáva konečnému spotrebiteľovi, ak ide ročne o : 

a) zrno obilnín do 200kg, 

b) suché strukoviny do 100kg, 

c) olejniny do 100kg, 

d) konzumné zemiaky do 2000 kg, 

e) hlúbovú zeleninu do 500 kg, 

f) plodovú zeleninu do 200 kg, 

g) koreňovú zeleninu do 50kg, 

h) cibuľovú zeleninu do 100 kg, 

i) strukovú zeleninu do 50kg, 

j) listovú zeleninu do 20 kg, 

k) jadrové ovocie do 1000 kg, 

l) kôstkové ovocie do 500 kg, 

m) bobuľové ovocie do 100 kg, 

n) škrupinové ovocie do 100 kg, 

o) byliny do 10 kg 

7. Miestnym trhoviskom pre sústredený predaj alebo ambulantný predaj sú verejnosti prístupné 

pozemky vo vlastníctve obce nachádzajúce sa na:  

a) Viničnej ulici, od obchodného domu po budovu Slovenskej pošty; 

b) Kalinčiakovej ulici, pred Družstevnou predajňou, 

c) Športový areál Jána Popluhára. 

8. Miestnym trhoviskom pre príležitostný trh alebo príležitostný ambulantný predaj sú verejnosti 

prístupné pozemky vo vlastníctve obce  nachádzajúce sa na: 

a) Školskej ulici; 

b) Viničnej ulici, od obchodného domu po budovu Slovenskej pošty; 

c) starosta obce môže povoliť krátkodobý príležitostný trh aj na inom mieste v súlade so 

zákonom  č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v znení neskorších predpisov. 

9. Príležitostný trh:  

Hodové trhy - konajú sa na Viničnej a Školskej ulici 7 dní pred miestnymi hodmi, a v dobe 

konania hodov v Oddychovej zóne Žabák na Mostovej ulici, Hlbokej ulici a v športovom areály 

Jána Popluhára;  

Vianočné trhy konajú sa na Viničnej ulici pri obchodnom dome a na Školskej ulici v dňoch 

06.12. až 31.12.;  

Veľkonočné trhy konajú sa na Viničnej ulici pri obchodnom dome a Školskej ulici 5 dní pred 

Veľkou nocou; 

Obecné trhy konajú sa na Viničnej ulici pri obchodnom dome každý piatok a sobotu; 

Iný príležitostný trh, ktorý bude povolený rozhodnutím starostu obce. 



  

Článok 3 

Základné ustanovenia 

1. Predajný a prevádzkový čas na miestnom trhovisku je stanovený osobitným VZN. 

2. Jedno trhové miesto môže zaberať najviac 9 m2, každých aj začatých 9 m2 sa považuje za zabratie 

ďalšieho predajného miesta. Maximálna výška stánku sú 3 metre a odstup od fasády budovy 

minimálne 1,5 metra. 

3. Pri umiestňovaní stánku treba zohľadniť odstupy stánku od budov, obrubníkov obecných 

komunikácií, dopravných značiek a tak, aby bola situácia vo verejnom priestore dostatočne 

priehľadná a nebolo znemožnené užívanie obecného mobiliáru. Ďalej treba zohľadniť priestor pre 

možné vytváranie rady čakajúcich.  
4. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:  

a) rýchle občerstvenie a stravovanie,  

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,  

c) oprava dáždnikov, oprava obuvi,  

d) kľúčové služby.  

5. Na území obce sa môžu predávať výrobky a tovar uvedené v § 9 zákona č.178/1998 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. Na trhových miestach sa povoľuje po schválení Regionálnej veterinárnej a 

potravinovej správy (ďalej len "RVPS") a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

(ďalej len "RÚVZ") v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  predaj týchto 

výrobkov: 

a) potraviny - ovocie, zelenina a Malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu;  

b) potraviny v originálnom spotrebiteľskom balení v rozsahu a sortimentnej skladbe schválenej 

rozhodnutím RÚVZ alebo RVPS;  

c) občerstvenie, jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste (predaj burčiaku sa 

povoľuje len na príležitostnom trhu); 

d) spotrebiteľsky balené jedlá a nealkoholické nápoje - za podmienky ich vyhovujúceho 

uskladnenia podľa charakteru výrobku a odporúčaní výrobcu, resp. podmienok stanovených 

RÚVZ a RVPS;  

e) včelí med a výrobky z neho, zodpovedajúci požiadavkám podľa osobitného predpisu;  

f) slepačie vajcia; 

g) mäso jatočných zvierat, hydiny, králikov, zveriny - za podmienky ich nepretržitého 

uskladnenia v chladiacom/mraziacom zariadení počas celého predaja; 

h) mäsové výrobky len na príležitostných trhoch uvedených a za podmienky ich nepretržitého 

uskladnenia v chladiacom/mraziacom zariadení počas celého predaja, resp. podmienok 

stanovených RÚVZ a RVPS;  

i) mliečne výrobky len na príležitostných trhoch a za podmienky ich nepretržitého uskladnenia 

v chladiacom/mraziacom zariadení počas celého predaja, resp. podmienok stanovených 

RÚVZ a RVPS; 

j) liehoviny, destiláty, víno a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje - len na príležitostných 

trhoch;  

k) sladkovodné trhové ryby len na príležitostných trhoch; 

l) spotrebiteľsky balené sušené huby, spracované v prevádzkarni podľa osobitných predpisov;  



  

m) liečivé rastliny, dreviny a lesné plodiny, vianočné stromčeky, čečina a výrobky z nich; 

n) kvety, imelo, priesady, sadenice, okrasné rastliny, okrasné dreviny, stromy, kríky, semená; 

o) ľudovo umelecké, umelecké, úžitkové a ozdobné výrobky; 

p) knihy, denná a periodická tlač. 

 

Článok 4 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov  

b) dodržiavať trhový poriadok  

c) používať elektronickú registračnú pokladnicu 

d) udržiavať svoje predajné miesto čisté a upratané 

e) viditeľne označiť predávané výrobky a služby cenou 

f) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu 

g) uhradiť poplatok v zmysle Všeobecne záväzných nariadení Obce Bernolákovo  

 

2. Predávajúci je povinný predložiť správcovi trhoviska resp. orgánu dozoru nasledovné doklady: 

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov, preukaz totožnosti 

b) povolenie na užívanie predajného zariadenia 

c) zdravotný preukaz 

d) doklad o nadobudnutí tovaru 

e) autorizovanú inšpekčnú knihu 

f) pri predaji húb doklad o ich znalosti 

g) na požiadanie predložiť doklad o zaplatení poplatku v zmysle Všeobecne záväzných 

nariadení Obce  

 

Článok 5 

Poplatky na trhových miestach 

Predávajúci na trhových miestach sú povinní zaplatiť nasledovný poplatok: 

Fyzická osoba predávajúca vlastné použité výrobky, prebytky z vlastnej 

záhrady, hospodárstva alebo lesa v Malom množstve 
5,00 €/deň 

Fyzická osoba – obyvateľ obce Bernolákovo s trvalým pobytom, 

predávajúci vlastné použité výrobky, prebytky z vlastnej záhrady, 

hospodárstva alebo lesa v Malom množstve 

1,00 €/deň 

Občianske združenie a nezisková organizácia so sídlom v obci 

Bernolákovo  
1,00 €/deň 

Organizácia v zriaďovacej pôsobnosti obce Bernolákovo, zmiešaný 

podnik alebo verejný podnik s vlastníckym podielom obce Bernolákovo 
1,00 €/deň 



  

Obecný trh a sústredený predaj alebo ambulantný predaj v iné dni 

na miestnom trhovisku 
 

Stánok s občerstvením 

- predaj výrobkov a tovarov podľa článku 3 bod 5. písm. c) tohto VZN 
70 €/deň 

Stánok s historickými ľudovými remeslami 1,00/deň 

Ostatné stánky 15 €/deň 

Príležitostný trh okrem obecného trhu a iné trhy  

Stánok s občerstvením 

- predaj výrobkov a tovarov podľa článku 3 bod 5. písm. c) a j) tohto 

VZN 

120 €/deň 

Stánok s historickými ľudovými remeslami 1,00/deň 

Ostatné stánky 25 €/deň 

Ak Predávajúci využíva elektrickú energiu, vodu, plyn, alebo iné zdroje z prípojok alebo vo vlastníctve 

obce, uzatvorí Predávajúci s obcou  zmluvu o nájme, kde bude obcou stanovená cena za využívané 

energie podľa reálnej spotreby, alebo ak nie je možné cenu stanoviť podľa reálnej spotreby, tak obec 

stanoví cenu paušálom podľa odhadovanej spotreby.  

Článok 6 

Orgány dozoru a sankcie 

1. Dozor nad dodržiavaním toho VZN a zákona č.178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov 

vykonávajú:  

a) Slovenská obchodná inšpekcia  

b) Okresný úrad Senec  

c) Zamestnanci obce a príslušníci obecnej polície Bernolákovo 

2. Porušenie tohto VZN bude riešené v zmysle zákona č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, v zmysle 

372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

3. Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou, orgánmi úradnej kontroly potravín a 

orgánmi Policajného zboru za priestupky podľa § 13 odseku 1 zákona č.178/1998 Z.z. je príjmom 

štátneho rozpočtu. Výnos pokút uložených obcou za priestupky podľa § 13 odseku 1 zákona 

č.178/1998 Z.z. je príjmom rozpočtu obce Bernolákovo. Výnos pokút uložených obcou za 

priestupky v zmysle 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch sú príjmom rozpočtu obce Bernolákovo.  

4. Orgány dozoru môžu pri porušení ustanovení tohto VZN zakázať predaj výrobkov alebo 

poskytovanie služieb príslušnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustila 

porušenia. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia  

1. Obecné  zastupiteľstvo v Bernolákove sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 

......................, uznesením číslo ............. . 



  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

obce, t. j. ........................ 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca  účinnosť všeobecne 

záväzné nariadenie č. 7/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach zo dňa 15.12.2009. 

 

 

 

                                                                    

 

                                                                                           Mgr. Richard Červienka 

                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený dňa :  25.novembra 2019 

Návrh VZN zvesený dňa :   ............................. 

VZN schválené dňa :   ............................. 

 

 


