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Obecné zastupite ľstvo v Ľubovci na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §  3 ods. 3 zák. NR SR č. 
178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a pos kytovania služieb na trhových 
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov  v y  d  á  v  a   pre    územie  obce Ľubovec 
a časťRuské Pek ľany / ďalej len Obec Ľubovec/  toto 
 
 
V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E  N I E 
                                                      č. 5 / 2009  
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služ ieb na predajných miestach 
na   území   obce  Ľ U B O V E C  
 
Článok 1  
Predmet VZN  
 
1. Toto VZN obce upravuje podmienky predaja výrobko v a poskytovania služieb na 
trhových  
miestach, úlohy obce pri zria ďovaní a povo ľovaní trhových miest, povinnosti 
fyzických  
a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytova ní služieb na trhových 
miestach a oprávnenia  
orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN.   
 
Článok 2  
Základné pojmy  
 
1. Na ú čely tohto VZN sa trhovým miestom  rozumie: trhovisk o, tržnica, 
príležitostný trh a ambulantný predaj.  
2. Za trhové miesto sa na ú čely tohto VZN považuje aj priestranstvo alebo 
nebytový priestor, ktorý  
nie je prevádzkar ňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeh o 
vlastníkom, ho prenajme na  
ambulantný predaj.  
3. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhový ch miestach musí vyhovova ť 
všeobecným  
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam (  zákon 634/1992 Zb. o ochrane  
spotrebite ľa, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách, potravinový kódex ) .  
4. Správcom trhoviska je obec.  
 
Článok 3  
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výr obkov a poskytovanie služieb  
 
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta s výnimko u prenosných predajných 
zariadení a pojazdných predajní a na predaj výrobko v a poskytovanie služieb na 
trhovom mieste vydáva obec.  
2. Pri povo ľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na o chranu verejného 
poriadku, verejný  
záujem, ú čelnos ť, bezpe čnos ť a kultúrnos ť predaj výrobkov a poskytovania 
služieb.  
3. Obec pre ú čely tohto VZN ur čuje tieto trhové miesta:  
a) spolo čenská sála  KD  
b) priestor pred budovou OcÚ ur čený na príležitostný predaj  
c) priestor pri  AT stanici k vodovodu  
d) priestor pri čakárni SAD v Ruských Pek ľanoch  
e) priestor parkoviska pri bytovkách na Vyšnom konc i 
4. Obec súhlasí s predajom týchto výrobkov na trhov ých miestach: Textilné 
výrobky, odevné výrobky, kozmetika, drogistický tov ar, obuv, domáce potreby, 
papierenský tovar, hra čky, výrobky spotrebnej elektroniky, pietnych predme tov.  



5. Na trhových miestach možno poskytnú ť tieto služby:  
a) pohostinské a reštaura čné služby, rýchle ob čerstvenie a stravovanie  
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov  
c) oprava dáždnikov  
d) oprava a čistenie obuvi  
e) k ľúčová služba.  
 
Článok 4  
Zákaz predaja niektorých výrobkov  
 
1. Na trhových miestach sa zakazuje predáva ť:  
a) zbrane a strelivo  
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky  
c) tla č a iné veci, ktoré ohrozujú mravnos ť  
d) tabak a tabakové výrobky  
e) lieh, destiláty a spotrebite ľsky balené alkoholické nápoje  
f) jedy, omamné a psychotropné látky  
g) lieky  
h) automobily, motocykle, ich sú čiastky a príslušenstvo  
i) živé a nebezpe čné zvieratá a živo číchy s výnimkou konzumných rýb  
j) huby akéhoko ľvek druhu  
 
Článok 5  
Ambulantný predaj v obci  
 
1. V obci sa ambulantne môžu predáva ť  
a) knihy, denná a periodická tla č  
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výro bky  
c) jedlá a nápoje ur čené na priamu konzumáciu na mieste  
d) balená a nebalená zmrzlina  
e) ovocie a zelenina  
f) kvetiny.  
2. V pojazdných predajniach sa môžu predáva ť potraviny a mäso za podmienok 
osobitného predpisu (zákon č. 455/1991 Zb. ).  
3. Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakaz uje.  
 
Článok 6  
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach  
 
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:  
a) ozna či ť svoje predajné zariadenie pod ľa osobitných predpisov  
b) dodržiava ť trhový poriadok  
c) používa ť registra čnú pokladnicu  
d) udržiava ť miesto predaja alebo poskytovania služieb v čistote, po skon čení 
ponecha ť predajné  
miesto čisté  
 
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predlož i ť správcovi trhoviska:  
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na p redaj výrobkov a preukaz 
totožnosti  
b) zdravotný preukaz ak ide o predaj nebalených pot ravín – mäsa, ovocia a 
zeleniny 
 
Článok 7 
Trhový poriadok  
 
1. Trhový alebo ambulantný predaj ako i poskytovani e služieb sa môže vykonáva ť 
len na miestach  
ur čených týmto VZN ( článok 3 ).  
2. Predávajúci môžu svoju činnos ť zaháji ť až po zaplatení  poplatku správcovi 
trhového miesta  
3. Predávajúci je povinný dodržiava ť povinnosti pod ľa článku 6 tohto VZN.  
 
Článok 8  



Určenie nájomného za trhové miesto  
 
1. Prenájom spolo čenskej sály  30,-€/akcia.  
2. Prenájom ostatných trhových miest 1,- €.  
3. Vyhlásenie  relácie o predaji a službách v miest nom rozhlase 2,-€.  
 
 
Článok 9  
Orgány dozoru a sankcie  
 
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:  
a) Slovenská obchodná inšpekcia  
b) Obvodné úrady  
c) Obce  
2. Orgány dozoru môžu uloži ť pokutu:  
  od 1659,70 € /50 000,-Sk/  do 16597,- € /500 000, -Sk/ fyzickej alebo 
právnickej osobe, ktorá 
  predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mie ste bez povolenia alebo 
predáva výrobky, 
  ktorých predaj je zakázaný.  
 
Článok 10  
Závere čné ustanovenia  
 
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach 
bolo 
schválené uznesením Obecného zastupite ľstva v Ľubovci  d ňa 15.12.2009.  
Toto VZN nadobúda ú činnos ť d ňom: 01.01.2010.  
 
 
 
 
Jozefína Štofanová 
starostka obce  
 
 
 


