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Obecné zastupiteľstvo v Slopnej na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 178/1998 Z. z. o predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach v z.n.p.p. a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 19/2014

o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na
území Obce Slopná

Obecné zastupiteľstvo v Slopnej podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
v zmysle § 3 ods. 8 Zák. č. 178/1998 Z. z. v z.n.p.p. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce o predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Obce Slopná, ktorými sú verejné priestranstvá určené
na príležitostný trh alebo ambulantný predaj.

§1
Úvodné ustanovenia
1) Týmto všeobecne záväzným nariadením obec upravuje podmienky predaja výrobkov, vykonávanie
a poskytovanie služieb na trhových miestach na území Obce Slopná v súlade s platnou právnou
úpravou, vrátane kontroly.
2) Pre účely tohto VZN obce sa rozumie trhovým miestom nekryté verejné priestranstvo obce,
vyhradené pre sezónny predaj výrobkov a vykonávanie služieb formou ambulantného predaja.

§2
Zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v obci
1) Obec zriaďuje trhové miesta na pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb v obci nasledovne:
a) verejnom priestranstve pred OÚ (parcela KNC č. 144/2) a pri autobusovej zastávke (parcela KNC
č. 355/2),
b) verejné priestranstvo v okolí domu smútku (parcela KNC č. 7).
2) Na obcou zriadených trhových miestach je dovolený ambulantný predaj a poskytovanie služieb za
podmienok uvedených v platných právnych predpisoch a v tomto VZN.

§3
Predaj a poskytovanie výrobkov a služieb na trhových miestach
1) Predaj výrobkov na trhových miestach uvedených v § 2 ods. 1 tohto VZN je možný len na výrobky
uvedené v § 9 ods. 1 zákona 178/1998 Z. z. v z.n.p.p:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) spotrebné výrobky ako oblečenie, obuv, pomôcky domácej potreby, hračky, drogériový tovar
a pod.,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
e) balená zmrzlina,
f) ovocie, zelenina, obilie,
g) kvetiny,
h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
2) Predaj iných potravín podľa ods. g) zákona nie je dovolený.
3) Na trhových miestach uvedených v § 2 ods. 1 tohto VZN možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby rýchleho občerstvenia a stravovania,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) oprava kožených výrobkov,
g) zasklievanie okien a dverí,
h) čistenie peria,
i) kamenárske práce.
4) Obec zakazuje ambulantný predaj na území obce mimo určených trhových miest, ako aj podomový
predaj a poskytovanie služieb na území obce mimo času uvedeného v § 4 tohto VZN. Zistené prípady
budú oznámené orgánom polície a Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Stránka 2 z 3

§4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
Obec Slopná určuje na trhových miestach:
a) Dni určené na predaj a poskytovanie služieb:
pondelok až piatok
b) Predajný a prevádzkový čas:
medzi 8:00 – 17:00
c) V ojedinelých prípadoch - sobota, nedeľa a sviatok - v predajnom a prevádzkovom čase
medzi 8:00 – 14:00, pričom žiadosť o vydanie povolenia na predaj alebo poskytnutie služby
doručí žiadateľ na obecný úrad v čase úradných hodín.

§5
Kontrola a sankcie
1) Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z.z. v z.n.p.p. (ďalej len orgány dozoru):
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) obec
c) orgán úradnej kontroly potravín
2) Orgány dozoru môžu uložiť pri porušení týchto povinností pokutu:
a) do 17 000 € fyzickej osobe – podnikateľovi – alebo právnickej osobe,
b) do 8 000 € fyzickej osobe.
3) Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
v prípadoch porušenia uvedeného zákona.

§6
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Slopná č. 33/2014/2 zo dňa
03.11.2014.
2) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Slopná.
3) Toto VZN je prístupne k nahliadnutiu na Obecnom úrade Slopná alebo na webovej stránke obce –
www.slopna.sk.

V Slopnej, dňa 14.11.2014
Mgr. Eva Košaríková
Starostka obce
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