Obecné zastupiteľstvo obce Liptovský Michal vo veciach územnej samosprávy v súlade s § 6
ods. 1 o obecnom zriadenie v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 3 a § 7 ods. 1
zákona 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 a v zmysle § 21 ods.4 písm. b) zákona č.634/1992 Zb. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ schválilo nasledovné:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovský Michal
č. 2/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom
mieste.
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhovom mieste, zriaďovanie a povoľovanie trhových miest,
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhovom mieste a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole na území obce Liptovský Michal.
§2
Základné pojmy
1) Na účely tohto VZN sa rozumie
a) trhovým miestom verejné priestranstvo alebo nebytový priestor určený na príležitostný
trh alebo ambulantný predaj,
b) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve alebo
nebytový priestor dočasne určený na takýto predaj,
c) 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.
2) Za trhové miesto na účely tohto VZN sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový
priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
jeho vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj.
§3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
1) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste na území obce Liptovský Michal vydáva obec Liptovský Michal.
2) Pri zriaďovaní trhového miesta a pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na
ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja
výrobkov a poskytovania služieb a na účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom
záujme.
(3) Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe
povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Obec vydá povolenie

na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá preukáže splnenie
podmienok podľa § 10 a predloží doklady podľa odseku 5 zákona
č. 178/1998 Z.z.
(4) Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na
základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
Splnenie podmienok podľa § 10 zákona č. 178/1998 Z.z.sa preukazuje predložením
a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov,26) ak je žiadateľom osoba
podľa § 10 písm. a); žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na
nahliadnutie,
b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,27) ak je
žiadateľom osoba podľa § 10 písm. b),
c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c).
(5) 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,3a) 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
elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení
osobitného predpisu,4a) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať
elektronickú registračnú pokladni
6) Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2 ods. 2 tohto
VZN, za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.
7) Predajcovi potravín z iných štátov Európskej únie sa predaj na trhovom mieste povolí
za podmienky, že predaj oznámi 24 hodín dopredu Obecnému úradu v Liptovskom Michale,
ktorý to následne oznámi Štátnej veterinárnej a potravinovej správe.
§4
Podmienky predaja a poskytovania služieb na trhovom mieste
Podmienky predaja a poskytovania služieb na trhových miestach upravuje Trhový poriadok pre
ambulantný predaj a príležitostné trhy na území obce Liptovský Michal, ktorý je súčasťou tohto
VZN ako jeho príloha č. 1.
Príjemca zásielky produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a ovocia v mieste
určenia, je povinný elektronicky najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe príchod zásielky živočíšneho pôvodu, nespracovanej
zeleniny a ovocia, miesto jej určenia, krajiny pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo.

§5
Orgány dozoru a sankcie
1) Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhovom mieste a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a tohto VZN vykonáva
Slovenská obchodná inšpekcia a obec.
2) Za porušenie zákona tohto VZN a trhového poriadku môže obec uložiť pokutu alebo
zakázať predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach fyzickej osobe
a právnickej osobe v zmysle § 12 zákona.
§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovský Michal č. 1/2012 zo dňa
07.02.2012 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste na území obce
Liptovský Michal s prílohou Trhový poriadok.
2) Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Liptovský Michal na svojom rokovaní
dňa 15.10.2015 uznesením č.6/2015
3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.

V Liptovskom Michale dňa 15.10.2015

Mgr. Elena Tuková
starostka obce

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo:
schválené dňa: 15.10.2015
vyvesené dňa: 16.10.2015
zvesené dňa:

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom
mieste
TRHOVÝ PORIADOK
pre ambulantný predaj a príležitostné trhy na území obce Liptovský Michal
A) Určenie trhových miest pre ambulantný predaj a príležitostné trhy
1) Obec Liptovský Michal určuje toto trhové miesto:
- asfaltová plocha na parc. CKN 97/3 pred obecným úradom
2) Správcom trhových miest podľa ods. 1 je Obec Liptovský Michal, so sídlom Obecný úrad
Liptovský Michal č. 17, 034 83.
Správu trhoviska, trhového miesta a príležitostného trhu vykonáva pracovníčka obecného úradu
Zdenka Lacková, tel. kontakt 044/4392227, e-mail: obecliptovskýmichal@gmail.com.
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) Hygienické zariadenia pre predávajúcich s tečúcou pitnou vodou sú zabezpečené
v priestoroch obecného úradu.
B) Predajná doba
1) Predajná doba ambulantného predaja a príležitostných trhov je v pracovné dni počas
úradných hodín Obecného úradu a to:
Pondelok: 08.00 – 14.00 hod.
Utorok: 08.00 – 14.00 hod.
Streda:
08.00 – 14.00 hod. 15.00 -17.00 hod.
Štvrtok
08.00 – 14.00 hod.
Piatok
08.00 – 12.00 hod.
2) Ak ambulantný predaj alebo príležitostné trhy sa konajú v rámci kultúrnych, športových
alebo iných spoločenských podujatí, môžu byť aj počas dní pracovného voľna. Konanie
príležitostných trhov he potrebné ohlásiť príslušnej RVPS, trhové miesto musí byť odsúhlasené
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo úradom verejného zdravotníctva.
3) Správca trhového miesta má právo v prípade nepredvídateľných okolností upraviť predajnú
dobu.
C) Druhy predávaného tovaru a poskytovaných služieb
1) Ambulantne sa môžu predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) balená zmrzlina,

- balené výrobky musia byť označené v zmysle § 9 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov v štátnom jazyku a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) č. 1169/2011 ( Článok 9). Treba dodržiavať podmienky skladovania dané výrobcom.
d) ovocie a zelenina,
- čerstvé ovocie a zelenina - musia byť zdravé, očistené, zbavené zvädnutých častí, bez
viditeľnej hniloby alebo plesní, ovocie musí byť kvalitatívne roztriedené a počas predaja
uložené v prepravkách , košoch príp. vyložené na zákazníkom dostupnom mieste, tovar musí
byť označený v zmysle platnej legislatívy / druhom, triedou, prípadne odrodou, krajinou
pôvodu/
e) kvetiny,
2) Na príležitostných trhoch sa môžu okrem tovaru uvedeného v ods. 1) predávať aj:
a) potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení
-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, dodržiavať podmienky
skladovania dané výrobcom. Povinné informácie: názov potraviny, zoznam zložiek, množstvo
určitých zložiek alebo kategórií zložiek, netto množstvo, dátum minimálnej trvanlivosti alebo
dátum spotreby, podmienky skladovania a / alebo použitia, meno a adresu prevádzkovateľa
potravinárskeho podniku, krajinu alebo miesto pôvodu, návod na použitie (ak by bez
poskytnutia takéhoto návodu bolo ťažké potravinu správne použiť), ak ide o nápoje obsahujúce
viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu, skutočný obsah alkoholu v objemových
percentách.
b) spotrebné výrobky ako textil, obuv, domáce potreby, elektrotechnické a elektronické
výrobky, drobný tovar, drogériový tovar, športové potreby, hračky, galantéria, bytový textil
a pod..
3) Na trhovom mieste možno poskytovať tieto služby:
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
b) oprava dáždnikov,
c) oprava a čistenie obuvi,
d) kľúčové služby,
e) čistenie peria,
f) obšívanie kobercov,
g) fotografické, video a reprodukčne služby.
D) Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na
predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
d) jedy, omamné a psychotropné látky,
e) lieky,
f) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
g) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
h) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
i) tabak a tabakové výrobky,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
k) chránené rastliny, exempláre chránených rastlín a invázne druhy rastlín.

E) Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhovom mieste
1) Na trhovom mieste môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2) Predávať výrobky podľa ods. 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania iných
členských štátov Európskej únie.
3) Príjemca zásielky produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a ovocia v mieste
určenia, je povinný elektronicky najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe príchod zásielky živočíšneho pôvodu, nespracovanej
zeleniny a ovocia, miesto jej určenia, krajiny pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo.
4) Osoby vykonávajúce predaj potravín musia byť zdravotne a odborne spôsobilé.
5) Ak obec (správca trhoviska) zistí porušenie povinností u predávajúcich, bezodkladne to
oznámi príslušnému orgánu potravinového dozoru ( RÚVZ, RVPS).
6) V prípade zistenia nedostatkov môže byť zo strany orgánu dozoru uložená bloková pokuta
v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
7) Obec vopred (deň dopredu) nahlási predaj potravín na trhových miestach príslušnej
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
F) Povinnosti predávajúcich na trhovom mieste
1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný
a) požiadať o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste u
správcu trhového miesta
b) na vlastné náklady zabezpečiť predajné miesto podľa pokynov zodpovedného pracovníka
obce Liptovský Michal, pričom predaj na konkrétnom trhovom mieste určenom obcou musí
vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam
odsúhlasených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
c) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
d) dodržiavať trhový poriadok a podmienky predaja
e) používať elektronickú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
f) zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne neškodných potravín a udržiavať miesto predaja
výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté
a upratané; odpad umiestniť do kuka nádob a do kontajnerov na separovaný zber,
g) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
h) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
i) zabezpečiť označenie výrobkov v štátnom jazyku v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. o
potravinách
j) zabezpečiť požadovanú osobnú hygienu a hygienu predaja,
k) zabezpečiť zdravotnú nezávadnosť a kvalitu predávaných výrobkov a vylúčiť zdraviu
škodlivé, skazené a falšované potraviny

l) dodržiavať podmienky predaja a podmienky skladovania, vrátane dodržiavania predpísaných
teplotných režimov,
m) registrácia prevádzkarní podľa § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení
neskorších predpisov,
n) mať k dispozícii rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na
uvedenie priestorov stánku alebo mobilného zariadenia na predaj potravín s uvedeným
rozsahom predávaného sortimentu a doklad o pôvode tovaru.
2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového
miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na prevádzku resp.
Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutie na užívanie predajného zariadenia, vozidla
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovania služieb,
d) pri predaji húb doklad o znalosti,
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
f) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhovom mieste podľa písm. e) ods. 1 písm. c) sú
povinné predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného
tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej
drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí
predávaných lesných plodín.
4) Predávajúci je povinný nahlásiť najneskôr 24 hodín vopred príchod zásielky produktov
živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia (ďalej len „zásielka“)
v mieste určenia pochádzajúcej z iného členského štátu Európskej únie príslušnej Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe prostredníctvom elektronického systému Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy čas ambulantného predaja, krajinu pôvodu zásielky a druh zásielky,
príchod zásielky, miesto jej určenia, a množstvo zásielky, ustanovenie sa vzťahuje aj na dovoz
potravín. Internetový odkaz na elektronický systém: https://zasielky.svssr.sk/login.php
5) Každý predávajúci je zodpovedný za ním zavinené škody na trhovom mieste.
6) Ak obec (správca trhoviska) zistí porušenie povinností u predávajúcich, bezodkladne to
oznámi príslušnému orgánu potravinového dozoru ( RÚVZ, RVPS) a vykoná opatrenia na
zabezpečenie dodržiavania trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov ( §
5 z.č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov).

V Liptovskom Michale 15.10.2015
Mgr. Elena Tuková
starostka obce

