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TRHOVÝ PORIADOK 

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom  trhovom mieste v obci 
Obišovce. 

Čl.I. Základné pojmy 

• Trhovým miestom je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné 
priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.  

• Trhoviskom je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené  
na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb.  

• Tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie  
služieb v prevádzkach a na prenosných predajných zariadeniach.  

• Príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve 
dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a   
predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných 
výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.  

• 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. Za stánok s dočasným stanovišťom a 
za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého 
zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie.  

• Stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou 
prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý 
predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie 
alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska.  

     Za trhové miesto v obci Obišovce sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo 
trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo 
a technologicky patrí k prevádzkarni. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových 
miestach v obci Obišovce musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a 
prevádzkovým podmienkam.  

Čl.II. Práva a povinnosti správcu trhoviska 

      Pre príležitostný trh vydáva Obec Obišovce  tento trhový poriadok, ktorý po jeho 
schválení   tvorí dodatok  VZN  o ochrane ŽP a verejného poriadku v obci Obišovce. Trhový 
poriadok je obec zverejní  na viditeľnom mieste. Povolenie na zriadenie trhového miesta a 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydáva Obec Obišovce.  

Čl.III. Trhový poriadok Obce Obišovce stanovuje 

1. Určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu. Príležitostný trh obec 
zriaďuje na  parc.642 časť miestnej komunikácie, v úseku od brány obecného úradu až 
ku križovatke s komunikáciou 646/1.  

2. Úsek verejného priestranstva je riadne označený tabuľami.  
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3. Predajca požiada obec o prenajatie, zaplatí  poplatok za prenájom miesta obci 
Obišovce a je mu vydané rozhodnutie o prenájme verejného priestranstva.  

4. Ambulantný predaj je možné prevádzkovať iba počas odpustovej slávnosti v obci, t.j. 
v prvom októbrovom  víkende - v sobotu a v nedeľu, a taktiež pri obecných 
slávnostiach . 

5. Pravidlá prenajímania  pri ambulantnom  predaji ohlásenom miestnym rozhlasom sú 
nasledovné: do 30 minút od vyhlásenia  je možné predávať v centre na parkovisku – 
parc.č.414 a ďalších 30minút na parc.č.642, t.j.pri obecnom úrade.  

6. Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo 
cenník stanovuje platné VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch na príslušný 
kalendárny rok 

7. Predajca dodržiava pravidlá čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania 
služieb a po skončení prevádzky,  

8. Správcom príležitostného predajného trhu je: 

„Obec Obišovce, OcÚ Obišovce 133, 044 81 okr.Košice – okolie, IČO: 00324566  
DIČ: 2021244918“ 

      Správca trhoviska zabezpečuje dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok 
pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb s pomocou príslušníkov PZ Obvodné oddelenie 
Kysak. 

Čl.IV. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho 

1. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb na trhových miestach 

2. doklad o nadobudnutí tovaru,  
3. používanie elektronickej registračnej pokladnice,  
4. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania 

služieb a po ich skončení,  
5. dodržiavanie trhového poriadku,  
6. primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných 

spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch. 
Primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska 
individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.  

Čl.V. Zákaz predaja niektorých výrobkov 

Na trhových miestach sa zakazuje predávať 

• zbrane a strelivo,  
• výbušniny a pyrotechnické výrobky,  
• tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,  
• tabak a tabakové výrobky,  
• liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje 

na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,  
• jedy, omamné a psychotropné látky,  
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• lieky,  
• automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,  
• chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné 

živočíchy,  
• živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb. Zákaz sa nevzťahuje na 

propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami 
chovateľov,  

• chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.  

Čl.VI. Druhy poskytovaných služieb 

Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby: 

• rýchle občerstvenie a pochutiny,  
• brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,  
• oprava dáždnikov,  
• oprava a čistenie obuvi,  
• kľúčové služby,  
• ďalšie služby, ktoré určí obec všeobecne záväzným nariadením.  

Čl.VII. Ambulantný predaj v obci 

   Ambulantne sa môžu v obci predávať knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny 
audiovizuálnych diel alebo iných diel, drobné umelecké predmety a drobné remeselné 
výrobky, jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, balená zmrzlina, ovocie a 
zelenina, kvetiny, žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií. Zakázaný je 
ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce. 

 

Čl. VIII.  predáva ť výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 

    Na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 
môžu: 

1. fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie,  
2. fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,  
3. fyzické osoby predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi 

sebou.  

    Predávať výrobky podľa posledných dvoch bodov môžu za rovnakých podmienok i občania 
iných členských štátov Európskej únie.  
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Čl.IX Povinnosti predávajúceho 

• označiť svoje predajné zariadenie,  
• dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,  
• používať elektronickú registračnú pokladnicu,  
• udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení 

predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,  
• zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
• vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 

kontrolu správnosti váženia.  

    Tiež je povinný predložiť správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu 
dozoru  

1. doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,  

2. povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za 
predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na 
príležitostných trhoch,  

3. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,  

4. pri predaji húb doklad o ich znalosti,  
5. pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí,  
6. doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných 

použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,  
7. doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak orgány dozoru (Slovenská obchodná 

inšpekcia, obce) nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako 
vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o 
oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín. 

Trhový poriadok schválený uznesením č.45/2011 zo dňa 22.9.2011.  

 

 

V Obišovciach 23.9.2011     Peter Kišiday – starosta obce 

 


