
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE STOŽOK 

č. 5/2022 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v obci 

Obecné zastupiteľstvo v Stožku na základe ustanovenia § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ustanovenia § 3 ods. 8 a ustanovenia 

§ 7 ods. 1 s § 8 pídm. f zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie  č. 5/2022, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhových miestach - tento trhový poriadok. 

Článok 1 

Trhové miesta 

Na území obce sú tieto miesta určené na prevádzkovanie trhového miesta: 

1. Pre ambulantný predaj priestranstvo pred obecným úradom, tržnica za predajňou 

COOP Jednota,  na priestranstve pred okálmi. 

2. Príležitostný trh pri akciách obce  

Článok 2 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas  

1. Trhovými dňami sú pondelok až sobota. 

2. Predajný a prevádzkový čas na trhových miestach sa určuje od 7:00 - 18:00 hod. 

3. Príležitostné trhy sa konajú počas akcií obce – Guľášmajster, Rozprávkový les, príp. 

iné. 

4. Trhovými dňami príležitostných trhov sú pondelok až nedeľa s predajným 

a prevádzkovým časom od 7:00 – 22:00 hod. 

Článok 3 

Označenie predávajúceho 

Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a fyzické osoby predávajúce vlastné použité 

výrobky v primeranom množstve medzi sebou sú povinné na predajnom mieste viditeľne 

uviesť tieto údaje o predávajúcom: 

1. meno a priezvisko, 

2. bydlisko a kontaktnú osobu, 

3. telefónny kontakt. 

 



Článok 4 

Povolený sortiment výrobkov 

 Na trhových miestach je možné predávať: 

1. občerstvenie - jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste je 

možné uskutočňovať iba v stánkoch alebo iných prevádzkach, ktoré sú na tento 

účel osobitne vybavené a schválené rozhodnutím úradu verejného zdravotníctva, 

2. potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení, 

3. originálne balené mliečne výrobky, pri dodržaní teplotných požiadaviek na 

ich uchovávanie na mieste predaja, 

4. originálne balené a označené pekárenské a cukrárenské výrobky od oprávnených 

výrobcov, 

5. poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí - kvety, 

priesady, sadenice, ozdobné kry, semená kvetov a zeleniny, 

6. ovocie a zelenina, ktorá vyhovuje hygienickým požiadavkám v zmysle 

platných predpisov, 

7. lesné plodiny po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka 

alebo správcu pozemku, 

8. čerstvé huby, ak má predávajúci platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup, 

predaj a spracúvanie húb, 

9. včelie produkty od prvovýrobcov zaregistrovaných na veterinárnej správe v 

mieste pôvodu, pričom každý kus spotrebiteľského balenia musí byť označený 

etiketou s predpísanými údajmi, 

10. vlastné po domácky vyrábané alebo spracované drobné kuchynské potreby z dreva, 

košikárske výrobky a ostatné domáce výrobky z prútia, peria a kože,  

11. okrasná keramika a umelé kvety, 

12. všeobecne známe liečivé rastliny za podmienky, že nebudú označené ako liečivé 

rastliny, ale iba botanickým názvom rastliny a predávajúci nebude uvádzať, na aké 

ochorenia sa rastliny môžu použiť, 

13. balené sušené ovocie, semená a orechy, označené predajcom a rokom zberu, 

14. knihy, denná a periodická tlač, 

15. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné 

predmety, hračky, 

16. spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 

elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské 

výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky, 

17. živé zvieratá – domáca hydina. 

 Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby: 

1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 

2. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 

3. oprava dáždnikov, 

4. oprava a čistenie obuvi, 

5. kľúčové služby, 

6. rezanie kapusty 

7. čistenie peria 



 Príležitostné trhy na predaj výrobkov povoľuje obec a  vykonáva sa na schválených trhových 

miestach, resp. v sále kultúrneho domu v Stožku. 

Článok 5 

Nájomné za poskytnuté trhové miesto 

Predávajúci na trhových miestach sú povinní zaplatiť nasledovné nájomné za poskytnuté 

trhové miesto: 

1. nájomné za trhové miesto, ambulantný predaj  – 2,00 €/hod. 

2. nájomné za trhové miesto pri príležitostných trhoch (akcie obce ) 

fixný poplatok – 50 €/ deň 

prípojka na el. energiu -  15 €/deň  

 

     Článok 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

§ 11 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Stožok sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Stožku dňa 16.03.2022, uznesením č. 190/2022 v hlasovaní 3/5 

väčšinou. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 24.02.2022, 

zvesené dňa 16.03.2022 a nadobúda účinnosť dňom 01.04.2022 

3. Schválením tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 4/2013 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – 

Trhový poriadok 

  

V Stožku dňa 16.03.2022 

         Bc. Darina Petrincová 

        Starostka obce Stožok 

 

 

 


