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VZN o trhovom poriadku obce Radošina
Obecné zastupiteľstvo obce Radošina v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods. 8, 5 ods. 1 zákona, § 7 ods. 1
Zákona č.178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie o trhovom poriadku.

§1
Všeobecné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v katastrálnom území Radošina a Bzince.

§2
Vymedzenie pojmov
Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú základné ustanovenia uvedené v zákone č.
178/1998 Z. z. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (ďalej
len zákon 178/1998) a v zákone č. 455/1991 O živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v
znení neskorších predpisov. Tieto zákony zároveň upravujú pojmy:
• trhové miesto,
• trhovisko,
• tržnica,
• stánok s trvalým stanovišťom,
• príležitostný trh,
• ambulantný predaj,
• správca trhoviska.

§3
Určenie správcu trhoviska
Správcom trhoviska je Obec Radošina, sídlo: Obec Radošina, Školská 416,
zástupcom je starosta obce.

ktorej štatutárnym

§4
Určenie trhového miesta, trhových dní, predajného a prevádzkového času
Obec Radošina ako správca verejného priestranstva určuje na území obce tieto trhové miesta:
a/ trhovisko
- pred Obecným úradom Radošina
- pred kultúrnym domov Bzince
b/ príležitostné trhy
- pri Amfiteátri – ul. Kamenná, Radošina
- Vianočné trhy- pred kultúrnym domom Radošina
- hody- parkovisko pri futbalovom ihrisku Radošina
c/ ambulantný predaj
- pred Obecným úradom Radošina
pred kultúrnym domom Bzince
Obec Radošina stanovuje predajné dni a predajný a prevádzkový čas na trhových miestach v obci
nasledovne:
Trhovisko, ambulantný predaj:
trhové dni- pondelok – piatok
od 8.30 hod. do 16.00 hod.
Príležitostný trh:
trhové dni- piatok, sobota, nedeľa od 9.00 hod. do 20.00 hod.

§5
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
/1/ Na trhovisku možno predávať:
a/ potraviny:
1. Ovocie a zelenina, aj poľnohospodárske prebytky
2. Vajcia,
3. Živ zvieratá- hrabavá hydina
4. Med a včelie produkty,
5. Mlieko a mliečne výrobky (napr. syry, syrové výrobky, bryndza, tvaroh a pod.),
6. Mäso, mäsové výrobky,
7. Pukance (popcorn), tekvicové a slnečnicové semienka (jadierka), sušené ovocie, oriešky,
mandle apod.,
8. Sladkovodné trhové ryby,
9. Nakladaná a konzervovaná zelenina a domáce zaváraniny, kvasená kapusta, varená kukurica,
10. Potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení (napr. káva, čaje, koreniny, rôzne rastlinné
oleje, a pod.),
11. Pekárenské výrobky - chlieb, pečivo, pagáče a pod.;
12. Spotrebiteľsky balené ovocné šťavy a domáce sirupy, mušty, bioprodukty a pod.,
13. Lesné plody,
14. Liečivé rastliny, byliny, sušené bylinky, ak nejde o rastliny, ktorých predaj je podľa
osobitného predpisu zakázaný,
15. Výživové doplnky.
b/ ostatný tovar
1. kvetiny, sadenice, semená, ovocné stromy a kry,
2. vianočné stromčeky, ozdobné vence a kahance,
3. remeselné a umelecké výrobky,
4. ručne vyrábané hračky, ozdoby a dekorácie,
5. textilné a odevné výrobky a obuv,
6. sezónne ozdobné a úžitkové predmety
7. knihy, denná a periodická tlač,
8. výrobky zo skla, porcelán a keramika,
9. spotrebný tovar
/2/ Na trhovisku možno poskytovať tieto služby:
1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie,
2. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
3. oprava dáždnikov,
4. kľúčová služba,
5. oprava obuvi, tašiek a koženej galantérie,
6. čistenie peria
7. prevádzka zábavných atrakcií – kolotoče, strelnice.
/3/ Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na príležitostných trhoch:
1. sezónne ozdobné a úžitkové predmety, dekorácie
2. remeselné výrobky a umelecké predmety
3. kozmetika, drogériový tovar
4. spotrebný tovar
5. med, včelie produkty
6. medovníky
7. mliečne výrobky

8. mäso, mäsové výrobky
9. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste (napr. cigánska pečienka, kebab, lokše,
langoše, víno, burčiak, pivo, medovina, varené víno, punč, káva, čaj a pod.),
10. víno, medovina, produkty z hrozna a iných druhov ovocia, pivo v spotrebiteľskom balení,
11. balené mrazené krémy, balená a nebalená zmrzlina, ľadová drť,
12. cukrárske a cukrárenské výrobky (napr. cukrová vata, cukrovinky, štrúdle, podpecníky, frgále,
zákusky, čajové pečivo, medovníky, oblátky, trdelníky a pod.),
13. pochutiny (napr. pečené gaštany, pečené a smažené zemiaky a pod),
14. potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení
15. pekárenské výrobky
16. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
17. textilné výrobky, odevné výrobky, obuv
/4/ Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb a ďalšie podmienky ambulantného predaja.
Ambulantne možno predávať:
a/ potraviny
1. ovocie a zelenina,
2. slepačie vajcia /len v prípade, že pojazdná predajňa je chladiarenská/,
3. mäso a mäsové výrobky /len v prípade, že pojazdná predajňa je chladiarenská/,
4. balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale,
5. sušené ovocie, orechy, mandle, pukance, jadierka, spracované a balené oprávnenými výrobcami,
b/ ostatný tovar
1. kvetiny, ozdobné vence a kahance,
2. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
3. spotrebné výrobky,
4. textilné a odevné výrobky,
5. obuv,
6. spotrebný tovar.
§6
Zákaz predaja niektorých výrobkov
/1/ V tržnici a pri ambulantnom predaji je zakázané okrem výrobkov v § 6 zákona predávať aj:
- lahôdkárske a cukrárenské výrobky, ktoré nie sú zabalené v spotrebiteľskom obale,
- kačacie a husacie vajcia,
- huby.
§7
Podmienky predaja na trhovom mieste
1.Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby:
a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov /§ 2 ods. 2
Obchodného zákonníka a živnostenského zákona/,
b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
c/ fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2. 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 a predloží
doklady:

a) 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,
b) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu
virtuálnej 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 alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.
3. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe
žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb/ príloha č.1/. Splnenie podmienok sa
preukazuje predložením:
a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov ak je žiadateľom osoba podľa § 10
písm. a) 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 o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov; žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na
nahliadnutie alebo predloží fotokópiu,
b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité
výrobky a predáva ich v primeranom množstve
d) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.
4. Povolenie obce obsahuje nasledovné údaje: dátum, meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov
právnickej osoby predávajúceho, druh predávaných výrobkov alebo poskytovanej služby, dobu
platnosti
povolenia,
podpis
štatutárneho
zástupcu
obce
a
pečiatku
obce.
5. Podmienky predaja niektorých druhov potravín:
- včelí med – na ľudskú spotrebu môže priamo predávať len prvovýrobca, ktorý je držiteľom
včelstiev a je na priamy predaj medu zaregistrovaný a je mu vydané „Potvrdenie o registrácií
prvovýrobcu“ (včelára) na priamy predaj medu z príslušnej Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy. Včelí med musí byť chránený pred akoukoľvek kontamináciou, nesmie
byť vystavovaný účinkom priameho slnečného žiarenia, obaly, v ktorých je balený med musia
spĺňať požiadavky na obaly pre potraviny. Predávaný med musí spĺňať požiadavky uvedené v § 6
Nariadenia vlády SR č.360/2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy
predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho
pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným
maloobchodným prevádzkarniam (ďalej Nariadenia vlády SR č.360/2011) s uvedením
povinných údajov
- mliečne výroby – pri ich predaji musia byť dodržané a vytvorené podmienky na dodržanie

-

teplotného reťazca (režim) podľa osobitných predpisov zákona NR SR č. 152/1995 Z.z.
o potravinách v znení neskorších predpisov, vrátane príslušného označenia; mliečne
výrobky musia byť chránené pred akoukoľvek kontamináciou, musia byť balené do
obalov, ktoré spĺňajú požiadavky na obaly pre potraviny a možno ich predávať na
základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR na uvedenie priestorov stánku
alebo motorového vozidla na ambulantný predaj potravín s uvedeným rozsahom
predávaného sortimentu
mäso, mäsové výrobky - originálne balené označené mäso, originálne balené a označené mäsové
výrobky, ktoré si vyžadujú regulované teplotné podmienky, možno predávať v pojazdných
predajniach schválených na predaj potravín a to na základe schválenia a vydaného Rozhodnutia
Úradu verejného zdravotníctva SR, s uvedením rozsahu predávaného sortimentu na ambulantný

predaj potravín
-

cukrovinky a cukrárenské výrobky – musia mať vytvorené podmienky na dodržanie zákona
NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, vrátane príslušného

-

-

-

-

-

-

-

označenia, musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky, musia byť chránené pred priamym
slnečným žiarením, ako aj pred akýmkoľvek zdrojom kontaminácie
potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení – možno ponúkať na predaj za dodržania
hygienických podmienok a podmienok uvedených v zákone NR SR č. 152/1995 Z.z.
o potravinách v znení neskorších predpisov, za podmienok dodržania predpísaného teplotného
reťazca. Pri predaji musí byť zreteľne preukázaný ich pôvod, musia byť chránené pred
akoukoľvek kontamináciou a označené podľa platnej potravinárskej legislatívy
pekárske výrobky – možno ponúkať na predaj od schválených výrobcov, pričom pri
umiestňovaní na trh musia byť dodržané ustanovenia Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkov
a cestovinách v aktuálnom znení, v spojení so zákonom NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách
v znení neskorších predpisov § 12 ods. (1) písm. f), v zmysle ktorého musí byť predaj
zabezpečený hygienickým spôsobom a z vhodných zariadení tak, aby bola potravina chránená
pred akoukoľvek kontamináciou (napr. prachom, hmyzom, poveternostnými podmienkami
a pod.). Pri manipulácii a predaji pekárskych výrobkov sa musia používať hygienické pomôcky.
ovocie a zelenina - musí spĺňať požiadavky Nariadenia vlády SR č. 100/2016, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické
požiadavky
na
priamy
predaj
a
dodávanie
malého
množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych
výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam (ďalej Nariadenie
vlády SR č. 100/2016), môže sa predávať za podmienok zachovania maximálnych povolených
ročných množstiev predaja a pri dodržaní stanovených podmienok týkajúcich sa kvality
predávaného ovocia a zeleniny a ich bezpečnosti. Predávaná zelenina, ovocie musia byť očistené
od hliny, zvädnutých častí, nesmú byť zhnité a plesnivé. Za zdravotnú bezchybnosť a kvalitu
zodpovedá predávajúci. Počas predaja musí chrániť tovar pred znečistením, v zimnom období
pred primrznutím.
slepačie vajcia - musia byť pri predaji držané v čistote a v suchu, chránené pred priamym
slnečným žiarením, uchovávané pri stálej teplote, ktorá nesmie byť nižšia ako t= +5 0 C a vyššia
ako t= +l8 0 C a za podmienok dodržiavania hygienických vlastností. Obaly, v ktorých sú
uchovávané vajcia, nesmú byť zdrojom žiadnej kontaminácie. Vajcia musia byť označené
v zmysle ustanovení § 5 ustanoveniami Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z.z . Z predaja sú
vylúčené slepačie vajcia, ktoré sú znečistené, rozbité, s porušenou alebo s neúplnou škrupinou,
resp. popraskané, s cudzím zápachom, plesnivé, hnilobné, silne znečistené trusom. Nie je
povolené umývanie vajec.
Predávajúci sa musí preukázať „Potvrdením o registrácií prvovýrobcu“ (chovateľa nosníc) na
priamy predaj z príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
sušené ovocie - spotrebiteľsky balené s príslušným označením. Jednotlivé balenia musia byť pri
vystavovaní a pri predaji chránené pred priamym slnečným žiarením a pred akoukoľvek
prípadnou kontamináciou za podmienok dodržania hygienických požiadaviek. Je zakázané
umiestňovať na trh sušené ovocie v inej ako balenej forme a iného pôvodu ako od oprávnených
výrobcov.
orechy, jadierka - možno predávať ako tzv. malé množstvo prvotného produktu rastlinného
pôvodu určeného konečnému spotrebiteľovi a to v zmysle § 7 ods. 2 písm. Nariadenia vlády SR
č. 100/2016. Ich predaj musí zodpovedať ustanoveniam zákona NR SR č. 152/1995 Z.z.
o potravinách v znení neskorších predpisov, v rátane príslušného označenia, pri predaji musia byť
dodržané podmienky uchovávania a vystavovania a chránené pred akoukoľvek kontamináciou
nakladaná a konzervovaná zelenina a domáce zaváraniny ... sa môžu predávať za podmienok
dodržania ustanovení § 7a Nariadenia vlády SR č. 100/2016
sladkovodné trhové ryby - ponúkané na predaj len vo zvlášť vyhradenom priestore, pred
začatím predaja rýb je povinné „Ohlásenie začatia predaja“, a to na príslušnej RVPS. Príručné
nádrže so živými rybami sa nesmú preplňovať. V 1 m3 vody možno prechodne držať najviac 200
kg živých rýb, teplota vody by mala byť najmenej 5°C a najviac 10° C. Má byť zabezpečený
dostatočný prítok čerstvej pitnej vody alebo pravidelná výmena vody každé tri hodiny. Živé ryby
sa pri manipulácii nesmú chytať za oči, za žiabre, nesmú sa zbavovať šupín za živa, násilne
vytláčať rybie ikry

§8
Označenie trhového miesta
Trhové miesta v obci Radošina sú označené informačnou tabuľou s nápisom „Trhové miesto“ spolu s
informáciami o druhu povolených výrobkov a poskytovaných služieb.

§9
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) oznámi začiatok predaja alebo poskytovania služieb na Obecnom úrade Radošina
b) označiť svoje predajné zariadenie podľa § 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom
podnikaní,
c) dodržiavať trhový poriadok,
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa zákona o správe daní a poplatkov,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou podľa zákona o cenách,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váženia,
g) udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja a poskytnutia služieb
zanechať predajné miesto čisté a upratané.
2. Predávajúci na trhovisku, príležitostnom trhu a ambulantného predaja je povinný predložiť
správcovi tržnice a príležitostného trhu a orgánu dozoru:
a/ doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti, a vo vzťahu k predávaným potravinám doklady:
Rozhodnutie na danú činnosť od príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, doklad o
splnení povinnosti o registrácií v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení
neskorších predpisov – prílohy č. 1 – ,,Oznámenie o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov
a činností súvisiacich s ich umiestnením na trh” a Potvrdenie o registrácií prvotných produktov
živočíšneho a rastlinného pôvodu, ktoré pochádzajú z vlastnej produkcie a činnosti – producent pre
túto činnosť musí byť osobitne zaregistrovaný na RVPS.
b/ povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajnú plochu,
c/ preukaz o zdravotnej spôsobilosti a doklad o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky
závažnej činnosti, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d/ pri predaji označených a neoznačených /domácich/ vajec platné veterinárne osvedčenie o vyšetrení
chovu, vydané štátnym veterinárnym lekárom a Potvrdenie o registrácií prvotných produktov
živočíšneho pôvodu – slepačích vajec, ktoré pochádzajú z vlastnej produkcie a činnosti – producent
pre túto činnosť musí byť osobitne zaregistrovaný na príslušnej RVPS,
e/ pri predaji domácej vodnej a domácej hrabavej hydiny – musí predávajúci preukázať Zdravotný
certifikát pre premiestňovanie hydiny na reprodukciu a úžitkovú hydinu v SR od príslušnej RVPS
podľa pôvodu hydiny,
f/ doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi
fyzickými osobami v primeranom množstve.
3.
Osoba oprávnená predávať výrobky na tržnici podľa § 6 písm.b/ tohto nariadenia je povinná
poskytnúť orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú
podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti.

§ 10
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po skončení prevádzky
1. Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto v čistote a po skončení predaja ho uviesť do
pôvodného stavu. Vzniknutý odpad umiestni do nádob k tomu určených. Zakazuje sa ponechať odpad
na verejnom priestranstve.
2. Na vykonanie hygienických potrieb sú predávajúcemu v čase predaja alebo poskytovania služby k
dispozícii hygienické zariadenia v budove obecného úradu.
3. Správca trhového miesta nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok predajcov i ostatných
účastníkov príležitostných trhov.
§ 11
Sankcie
Obec ako orgán dozoru (§ 12 odst1. pís. c zákona 178/1998) môže za porušenie tohto VZN:
1. uložiť pokutu fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe podľa § 12 odst. 2 zákona
178/1998
2. zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste fyzickej alebo právnickej
osobe § 12 odst. 4 zákona 178/1998.

§ 12
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo Obce Radošina sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
23.9.2020 uznesením č.15/2020.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

V Radošine dňa 24.9.2020

JUDr. Marta Kolková
starostka obce

