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Obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupči v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 3 ods. 3 zák. 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 ( ďalej len zákon č. 178/1998 Z.z.) a v zmysle § 11 ods.
4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len
„VZN“)
§1
Všeobecné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach, povinnosti právnických a fyzických osôb pre
predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, oprávnenia orgánov dozoru pri
kontrole dodržiavania tohto nariadenia a podmienky predaja počas príležitostných trhov
v katastrálnom území obce Partizánska Ľupča.
§2
Základné pojmy
Trhové miesto definuje zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach.
Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie :
a) Trhové miesto – trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné
priestranstvo určené na príležitostný trh na ambulantný predaj.
b) Trhovisko – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
c) Tržnica – kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach.
d) Príležitostný trh – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných
použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov
v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.
e) Ambulantný predaj – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj 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.
f) Stánok s trvalým stanovišťom – stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou
prevádzkou, ktorý je súčasťou verejného priestranstva zriadený na časovo
neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo
vlastníka pozemku.
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§3
Zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste
(1) Obec Partizánska Ľupča ako správca verejného priestranstva určuje nasledovné
trhové miesta pre ambulantný predaj :
a) priestor pri hasičskej zbrojnici, umiestnený vedľa objektu obecného úradu
b) chodba obecného úradu
c) malá sála a chodba kultúrneho domu
Na každom trhovom mieste obecná samospráva zabezpečí rozmiestnenie stojanov
s vrecami na odpadky a ich vývoz.
(2) Obec Partizánska Ľupča ako správca verejného priestranstva určuje nasledovné
trhové miesta počas kultúrno – spoločenských a športových podujatí a pre
príležitostné trhy a jarmoky :
a) priestor pred kultúrnym domom (námestie Obce Partizánska Ľupča)
b) kultúrny dom (malá sála, chodba na prízemí, sála na poschodí, foyer)
c) budova OFK s terasou (areál futbalového ihriska)
(3) Obec Partizánska Ľupča stanovuje predajné dni a predajný a prevádzkový čas na
trhových miestach v obci nasledovne :
Pondelok
07:00 – 16:00
Streda
07:00 – 16:30
Piatok
07:00 – 12:00
Sobota
07:00 – 12:00
Predávať sa môže len na predajnom mieste určenom správcom trhového miesta.
Výnimku môže udeliť starosta obce.
(4) Obec Partizánska Ľupča organizuje príležitostný trh ( jarmok ) v mesiaci
september a v mesiaci december vianočné trhy žiakov základnej školy.
Obec Partizánska Ľupča na základe žiadosti môže dať povolenie k ďalším
príležitostným trhom na základe individuálneho posúdenia.
(5) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
- oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach vydané obcou
Partizánska Ľupča
- doklad o nadobudnutí tovaru, u drobnopestovateľov kontroluje a eviduje 30 dňovú
lehotu predaja (v zmysle §3 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení zmien a doplnkov),
- používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich skončení, dodržiavanie trhového poriadku,
- primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch,
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(primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska
individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov).
§4
Správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
a ostatných trhových miest
(1) Správu trhoviska vykonáva Obec Partizánska Ľupča, 032 15 (ďalej len správca
trhoviska).
(2) Správu trhoviska, trhového miesta za obec vykonáva pracovníčka obecného úradu
Renáta Antolová, telefonický kontakt 044/5570755, 5570754
(3) Správca trhoviska je povinný trhový poriadok zverejniť na viditeľnom mieste na
trhovisku a zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri
predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
(4) Správca trhoviska je povinný nahlasovať zásielky prostredníctvom elektronického
systému „Evidencia zásielok“ na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy Slovenskej republiky. Pri nahlasovaní zásielok je potrebné oznámiť konkrétny
čas ambulantného predaja, krajinu pôvodu zásielky a jej druh.
§5
Práva a povinnosti správcu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
(1) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov
b) povolenie na predaj výrobkov vydané Obcou Partizánska Ľupča
c) potvrdenie o registrácii orgánom úradnej kontroly potravín, ak predaj výrobkov,
ktoré predávajúci chce na trhovisku predávať podlieha tejto povinnosti
d) doklad o zaplatení nájomného
e) doklad o nadobudnutí tovaru, ak sa vyžaduje
f) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov
g) dodržiavanie trhového poriadku
h) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich skončení.
i) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch,
(primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska
individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov )
(2) Správca trhoviska pri predaji húb kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti
predávajúceho. Ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti, alebo
ak predáva huby, ktorých predaj je zakázaný – správca trhoviska bezodkladne
informuje orgány dozoru.
(3) Pri predaji označených a neoznačených (domácich) vajec správca kontroluje platné
veterinárne osvedčenie o vyšetrení chovu, vydané štátnym veterinárnym lekárom.
(4) Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide
o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom
množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami,
o čom predloží čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
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vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo že všetky ním predávané
výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve.
§6
Zákaz predaja
(1) Na trhových miestach sa zakazuje predávať
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

zbrane a strelivo
výbušniny a pyrotechnické výrobky
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
tabak a tabakové výrobky
lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje – zákaz sa nevzťahuje na
predaj liehovín a destilátov pri príležitostných trhoch a jarmokoch,
jedy, omamné látky a psychotronické látky,
lieky,
automobily, motocykle, súčiastky a príslušenstvo,
chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné
živočíchy,
živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na
predaj domácej vodnej hydina, 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,
chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
sušené huby, okrem sušených húb vyrábaných a balených oprávnenými
výrobcami,
domácky vyrábané potravinárske produkty ( napr. kompóty, sirupy a pod.)

(2) Na trhovom mieste je zakázané :
a)
b)
c)
d)
e)

prevádzkovať hazardné hry,
manipulovať s predajným miestom a poškodzovať ho,
predávať tovar mimo predajného miesta
vykonávať v ňom inú činnosť ako je uvedené v tomto trhovom poriadku,
robiť neporiadok, fajči a piť alkoholické nápoje,

(3) Potraviny musia byť pri predaji umiestnené najmenej 70 cm nad zemou. Ovocie
a zelenina v debnách a stojanoch.
(4) Za zdravotnú nezávadnosť predávaných surovín a potravín zodpovedá predávajúci.
Počas predaja je predávajúci povinný chrániť tovar pred znečistením a vonkajšími
nepriaznivými vplyvmi.
(5) Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov,
pokiaľ je to v záujme obyvateľov obce.
(6) Okrem uvedených druhov výrobkov sa nesmie predávať tovar nekvalitný, ohrozujúci
zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob nadobudnutia.
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Zakázaný je ambulantný predaj pri cestách mimo obce !)
Zakázaný je podomový predaj !
Zakázaný je predaj v obci mimo trhových miest !
§7
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

(1) Na trhových miestach v obci je možné predávať nasledovný tovar :








ovocie, zelenina a zemiaky – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám
v zmysle platných predpisov. Predávaná zelenina, ovocie, zemiaky, musia byť
očistené od hliny, zvädnutých častí, nesmú byť zhnité a plesnivé. Za zdravotnú
bezchybnosť a kvalitu zodpovedá predávajúci. Počas predaja musí predávajúci
chrániť tovar pred znečistením, v zimnom období pred zamrznutím.
originálne balené mäso a originálne balené mäsové výrobky, ktoré sa môžu
predávať v pojazdných predajniach, ktoré vyhovujú tomuto účelu a majú o tom
rozhodnutie príslušného orgánu pre ochranu zdravia. Výrobky musia byť označené
v zmysle §9 zákona č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v štátnom
jazyku a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 (článok 9)
a od 1.4.2015 a v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 1337/2013. Je potrebné dodržať
podmienky skladovania dané výrobcom.
balené aj nebalené pekárenské a cukrárenské výrobky (napr. chlieb, rožky,
medovníky, buchty, štrúdle a pod.) Balené výrobky musia byť označené v zmysle
§ 9 zákona č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v štátnom jazyku
a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011. Predaj
pekárenských a cukrárenských výrobkov musí spĺňať požiadavky vyhlášky MP
a RV SR č. 24/2014. Je potrebné dodržať podmienky skladovania dané výrobcom.
Pri manipulácii s nebalenými výrobkami treba používať čisté ochranné pomôcky
a náradie. Pracovník pri manipulácii s nebalenými výrobkami musí mať oblečený
čistý pracovný odev. V prípade predaja nebalených potravinárskych výrobkov
určených na priamu spotrebu (nebalené pečivo, cukrovinky a pod.) musia byť
chránené pred kontamináciou kupujúcich ochranným krytom (vhodné zariadenia –
dózy, vitríny).
včelie produkty – produkty musia pochádzať od registrovaného predajcu.
Prvovýrobca, podľa § 6 Nariadenia vlády SR č. 360/2011zabezpečí, aby bol med
chránený pred kontamináciou, med nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho
slnečného žiarenia. Musí byť v originálnych baleniach, označené v zmysle platnej
potravinovej legislatívy (článok 9 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.
1169/2011), t.j. názov potraviny, dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum
spotreby, podmienky skladovania a použitia, krajinu pôvodu.
Med určený na ľudskú spotrebu môže dodávať len prvovýrobca, ktorý je držiteľom
včelstiev, vykonáva zber a balenie včelieho medu vo vlastných priestoroch a je na
dodávanie alebo priamy predaj medu zaregistrovaný podľa trvalého pobytu
držiteľa včelstiev alebo umiestnenia včelstiev.
V záujme vysledovateľnosti je povinný prvovýrobca uviesť meno a priezvisko,
adresu prvovýrobcu, adresu zaregistrovanej prevádzkarne alebo držiteľa včelstiev,
označenie pôvodu medu, dátum balenia.
Pri predaj platí Vyhláška MP a RV SR č. 41/2012 Z.z. o mede a Vyhláška MP
a RV SR č. 106/2012 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MPaRV SR č. 41/2012 Z.z.
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o mede a Vyhláška MPaRV SR č. 17/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
MPaRV SR č. 41/2012 Z.z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z.z.
Označenie med sa môže používať na pomenovanie medu – prírodná sladká látka
produkovaná včelou medonosnou z nektáru rastlín, výlučkov živých častí rastlín,
ktorý včely zbierajú, pretvárajú a obohacujú vlastnými špecifickými látkami,
ukladajú, zahusťujú, uskladňujú a ponechávajú v plástoch, aby vyzrel.
Hlavnými druhmi medu, ktoré sa môžu uvádzať na trh je med : vytočený,
lisovaný, plástikový, odkvapkaný, kusový alebo rezané plásty v mede, filtrovaný.
Do medu uvádzaného na trh sa nesmú pridávať žiadne látky, nesmie obsahovať
nečistoty, nesmie mať neprirodzenú vôňu a chuť, nesmie mať teplom zničené
alebo inaktivované enzýmy.
originálne balené mliečne výrobky (napr. oštiepky, korbáčiky, parenice, žinčica,
jogurty, bryndza, maslo a pod.) podľa podmienok stanovených v nariadení vlády
SR č. 360/2011 Z.z. Surové mlieko sa môže porobiť len manipulácii, chladeniu
a skladovaniu. Je zakázané mlieko baliť do spotrebiteľských obalov, pridávať
alebo odstraňovať akékoľvek zložky.
Predávajúci je pri predaji povinný mať uvedené na viditeľnom mieste informácie
pre konečného spotrebiteľa „Pred konzumáciou je potrebné surové mlieko
prevariť. Nie je vhodné na priamu konzumáciu pre deti, gravidné ženy, choré
a staré osoby alebo osoby s oslabenou imunitou“. Predávajúci je povinný uvádzať
druh surového mlieka, dátum spotreby surového mlieka so slovami „spotreba do“
a s uvedením dátumu a podmienok skladovania surového mlieka. Ďalej je povinný
uviesť údaje o mene, priezvisku a adrese prvovýrobcu, alebo chovu na produkciu
mlieka.
Prvovýrobca je povinný viesť záznamy za účelom vysledovateľnosti a hygiene
prvovýroby, záznamy s celkovým množstvom získaného surového mlieka.
Pri predaji mliečnych výrobkov zo surového mlieka, musí byť výrobok označený :
„Vyrobené zo surového mlieka“ a druh mlieka.
sušené ovocie, orechy, mandle – predaj sa riadi Výnosom Ministerstva
pôdohospodárstva SR a Ministerstvom zdravotníctva SR č. 2608/2005 -100. Pre
sušené ovocie platí tretí oddiel tohto výnosu, ktorý upravuje požiadavky na kvalitu
spracovaného ovocia a zeleniny. Sušené ovocie môže mať vykryštalizovaný cukor
a povrchu sušených plodov alebo biely cukrový poprašok, môže mať tmavý
odtieň v mieste odstránenia kôstky alebo jadra.
Suché škrupinové plody – (vlašské orechy, lieskovce, pistácie, arašidy, kokosové
orechy, kešu orechy, brazílske paraorechy, sladké mandle) musia byť zdravé,
škrupina musí byť bez viditeľnej deformácie, bez poškodenia spôsobeného
škodcami, bez nadmernej vlhkosti. Jadrá musia byť celé, zdravé, dostatočne
vyvinuté, čisté, bez škodcov, cudzieho pachu a chuti, nadmernej vlhkosti.
živá hydina – môžu predávať len FO a PO na základe súhlasného stanoviska
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorá určí podmienky predaja živej
hydiny. Predajca musí mať sprievodný doklad s potvrdením príslušnej RVPS,
odkiaľ hydina pochádza. Predajca musí viesť evidenciu komu hydinu predal
a kópiu zoznamu kupujúcich po predaji zašle na RVPS Liptovský Mikuláš.
sezónne, úžitkové a ozdobné predmety k veľkonočným a vianočným
sviatkom, pamiatke zosnulých, alebo iným príležitostiam,
knihy, audio a video nosiče
spotrebné výroby - najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv a domáce
potreby, drobný tovar, papierenské výrobky
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dreviny, kry a ich priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny.
Predaj ovocných stromov a kríkov ako množiteľského materiálu je možný za
podmienky, že je označený štítkom a údajmi o odrode, šľachtiteľskej stanici
a pod., pričom predávajúci musí mať doklad o nadobudnutí tovaru.
vianočné stromčeky, čečina, šišky a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad
o spôsobe ich nadobudnutia ( súhlas majiteľa lesa potvrdený príslušným obecným
úradom u fyzických osôb, právnické osoby, ktorú sú vlastníkmi lesa môžu
predávať bez povolenia).
vence, kahance, sviece
kozmetika a drogériový tovar, športové potreby, hračky
drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety

(2) Na príležitostných trhoch a jarmokoch sa okrem tovaru uvedeného v ods. 1)
môžu predávať :
a) burčiak, víno, pivo, medovina
b) medovníky,
c) pečené gaštany a pečené zemiaky,
d) varená kukuricu,
e) pukance
f) opekané mäsá a klobásy, jaternice, droby, guláš
g) cukrová vata
h) trdelníky
i) liehoviny, destiláty
(3) Predaj jedál, nealkoholických a alkoholických nápojov určených pre priamu
konzumáciu na mieste :
 predajca predloží stanovisko od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,
 dozor vykonáva RÚVZ alebo Úrad verejného zdravotníctva
 pri predaji tepelne upravených gaštanov, zemiakov, kukurice, pukancov a pod.
sortimentu predávajúci musí mať doklad o registrácii vydaný príslušnou RVPS,
resp. má Rozhodnutie vydané RÚVZ,
 ak ide o nebalené výrobky, musia byť chránené pred kontamináciou kupujúcich
(vhodné zariadenia – dózy, vitríny a pod.)
§8
Druhy poskytovaných služieb
(1) Na trhových miestach sa môžu poskytovať služby :
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc, iného náradia a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) oprava kožených výrobkov
f) kľúčové služby
g) čistenie peria
(2) Na príležitostných trhoch a jarmokoch sa okrem služieb uvedených v ods. (1)
môžu poskytovať
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a) ukážky remesiel ako napr. umelecké rezbárstvo, drotárstvo, prevádzanie výroby
oštiepkov, korbáčikov, nití zo syra, ktoré nie sú určené na priamy predaj, výroba
predmetov z prútia, umelecké kováčstvo, čipkárstvo, vyšívanie a háčkovanie,
medovnikárstvo, zdobenie kraslíc a pod.
b) zábavné atrakcie
§9
Poplatok za prenajatú plochu
(1) Poplatok za prenajatú plochu je stanovený VZN č. 5/2012 o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva v § 5 – sadzby dane.
(2) Poplatok sa platí pred zaujatím miesta na predaj na poskytnutie služby na
Obecnom úrade Partizánska Ľupča.
(3) Doklad o zaplatení je predávajúci povinný uchovať po celú dobu predaja a na
požiadanie ho predložiť kontrolným orgánom.
§10
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby
na trhových miestach
(1) Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach v Obci Partizánska
Ľupča možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste na území Partizánskej Ľupče, vydaného Obcou Partizánska Ľupča.
(2) Obec Partizánska Ľupča vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste na území obce Partizánska Ľupča, osobe, ktorá preukáže splnenie
podmienok podľa § 10 a §11 zákona č. 178/1998 Z.z. v platnom znení a predloží :
- kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov (fyzické a právnické
osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov) a originál oprávnenia
na podnikanie k nahliadnutiu
- čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je
žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
- čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho
vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak je žiadateľom
fyzická osoba predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou,
- 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,
- fotokópiu strany označenej ako „Záznamy z daňového úradu“ z knihy elektronickej
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového
kódu 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, ak je
žiadateľom osoba – predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín, preukáže, že je
vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo
chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný
právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej
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pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku – potvrdenie nie
staršie ako 1 rok alebo nájomnú zmluvu.

§ 11
Podmienky predaja na trhových miestach
(1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný
 Označiť svoje predajné miesto podľa osobitných predpisov (podľa § 30 ods. 1
zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov),
 Dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu
 Používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov (zákon
SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 55/1994
Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou
v znení vyhlášky MF SR č. 59/1995 Z.z. a vyhlášky MF SR č. 353/1996 Z.z.)
 Udržiavať miest predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.
 Tovar označiť viditeľne cenovkami, predávajúci nesmie o tovare uvádzať
nepravdivé údaje ( v zmysle § 15 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov a § 12 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení
neskorších predpisov).
 Vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.
 Vyradiť z predaja potraviny skazené, vzbudzujúce odpor alebo inak poškodené,
deformované, znečistené chemicky alebo mikrobiologicky narušené, neznámeho
pôvodu.
(2) Suroviny a poľnohospodárske výrobky musia byť zdravotne nezávadné, schválené
Štátnou skúšobňou SPPI č. 229, nesmú byť umiestnené priamo na zemi, okrem
zemiakov, hlávkovej kapusty, melónov a koreňovej zeleniny. Počas predaja musia byť
potraviny chránené pred znečistením a vonkajšími vplyvmi. Zelenina, zemiaky, lesné
plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí. Ovocie musí byť akostne
triedené počas predaja uložené v debnách, alebo v košíkoch, príp. vyložené na stole.
(3) Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia a mať dostatok
obalového materiálu, zodpovedajúceho hygienickým predpisom. Vykonávať pri
predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váženia.
(4) Lesné plody, poľnohospodárske produkty musia byť očistené, zbavené hrubých
nečistôt a zvädnutých listov.
(5) Poľnohospodárske výrobky a tovary musia byť viditeľne a zreteľne označené
maloobchodnými cenami a ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých
akostných triedach, tak akostnou triedou.
(6) Predávajúci je povinný sa pri užívaní vyhradeného miesta riadiť pokynmi správcu
trhového miesta, ktorým je Obec Partizánska Ľupča.
(7) Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto v čistote a po skončení predaja ho
uviesť do pôvodného stavu. Zakazuje sa ponechať odpad na verejnom priestranstve.
(8) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia musia mať pri predaji autorizovanú
inšpekčnú knihu.
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(9) Osoby vykonávajúce predaj potravín musia byť zdravotne a odborne spôsobilé
(doklad o zdravotnej spôsobilosti a osvedčenie o odbornej spôsobilosti).

§ 12
Orgány dozoru a sankcie
(1) Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona NR SR 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 v znení neskorších predpisov
vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú :
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Obec Partizánska Ľupča,
c) Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
d) Finančná správa
(2) Kontrolu a dozor v zastúpení obce v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia
vykonávajú – starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva obce a zodpovedný
zamestnanec obce.
(3) Obec ako orgán dozoru uloží pokutu do 17 000,00 € fyzickej osobe – podnikateľovi
alebo právnickej osobe, ktorá
a) zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z.) alebo
správcovi trhoviska za porušenie povinnosti podľa § 5 ods. 1 a 3 zákona č.
178/1998 Z.z.
b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods. 3
zákona 178/1998 Z.z.), alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých
predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj, alebo predáva
výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch
s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest,
c) porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách a diaľniciach mimo obce,
(4) Ak obec (správca trhoviska) zistí porušenie povinností u predávajúcich, bezodkladne
to oznámi príslušnému orgánu potravinového dozoru RÚVZ, RVPS.
§ 13
Priestupky
(1) Priestupku podľa zákona č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, sa dopustí fyzická
osoba, ktorá :
 zriadila trhové miesto bez povolenia,
 predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia,
 Predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie
sú určené obcou na predaj,
 predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc,
v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných
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(2)
(3)
(5)
(6)

trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach,
mimo takto určených miest.
Priestupky podľa vyššie uvedeného prejednáva obec ako orgán dozoru.
Za priestupok môže obec uložiť pokutu 8 000 €. V blokovom konaní možno uložiť za
priestupok podľa vyššie uvedeného pokutu do 4 000 €.
Výnos pokút uložených orgánmi Policajného zboru je príjmom štátneho rozpočtu.
Výnos pokút priložených obcou je príjmom rozpočtu obce.
§ 14
Súčinnosť

(1) Ak sa zamestnancom orgánov dozoru pri výkone úloh, na ktoré sú oprávnení, kladie
fyzický odpor alebo ak sa im sťažuje alebo marí výkon dozoru podľa zákona č.
178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov, alebo ak sa taký odpor alebo prekážky očakávajú, môžu
zamestnanci orgánov dozoru požiadať pri plnení týchto úloh o súčinnosť Policajný
zbor.
§ 15
Záverečné ustanovenia
(1) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 178/1998 Z.z. a ďalších
súvisiacich osobitných právnych predpisov.
(2) Návrh VZN č. 1/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli obci a webovej stránke obce :
24.3.2015, zvesený 7.4.2015.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Partizánskej Ľupči uznesením č. 3 /2015 dňa 8.4.2015.
VZN č. 1/2015 bolo zverejnené po schválení na dobu 15 dní dňa : 9.4.2015

VZN č. 1/2015 nadobúda účinnosť : 24.4.2015

V Partizánskej Ľupči dňa 8.4.2015
Ľubomír Frič
starosta obce
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