
01/2016 
Všeobecné záväzné nariadenie obce Habura 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach 

/trhový poriadok/ 
 
 
 Obecné zastupiteľstvo obce Habura v zmysle § 3, ods. 3, § 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, § 22, ods. 1, písm. a.,b., Zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 
zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení a v zmysle § 4, ods.3, písmena i., 
§ 6 ods. 1, § 11 ods. 4, písmena g, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení sa uznieslo na tomto Všeobecnom záväznom nariadení. 
 
 

Čl. I 
Predmet úpravy 

 
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ upravuje podmienky predaja 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Habura. 
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na predaj v stacionárnej sieti maloobchodu. 

 
Čl. II 

Trhové miesta a správa trhových miest 
 

1. Na území obce je povolené zriadiť tieto trhové miesta: 
a) Na verejnom priestranstve pred kultúrnym domom a v kultúrnom dome  
b) Dni Habury – v mesiaci júl pri multifunkčnom ihrisku na futbalovom ihrisku. 

 
2. Na týchto trhových miestach možno zriadiť ambulantný predaj v stánkoch s dočasným 

stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej 
predajni. Za stánok s dočasným stanovišťom sa nepovažuje zariadenie na ktorého 
zriadenie sa nevyžaduje stavebné povolenie podľa stavebného zákona. 

Čas predaja výrobkov, resp. poskytovania služieb: 
Pondelok – piatok od 8.00 hod. do 15.00 hod. na verejnom priestranstve a v kultúrnom 
dome. Počas Dni Habury celodenne. 
 

Čl. III 
Zásady predaja výrobkov a poskytovania služieb 

 
1. Predaj výrobkov 
a) Na trhových miestach možno predávať výrobky a poskytovať služby, na ktoré má 

predávajúci oprávnenie na podnikanie t.j. živnostenský list alebo výpis z obchodného 
registra. 

b) Predávať výrobky a poskytovať služby na predajných miestach možno až po udelení 
povolenia, ktoré vydáva Obec Habura. 



c) Povolenie vydáva a náležitosti predaja podľa Zákona č.178/1998 Z.z. kontroluje osoba 
určená starostom obce na základe žiadosti predávajúceho zásadne pred začatím 
predaja výrobkov, resp. poskytovania služieb. 

 
2. Obmedzenie predaja niektorých výrobkov 
a) Pri predaji tovarov rastlinného, alebo živočíšneho pôvodu sa vyžaduje predchádzajúce 

oznámenie o predaji Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Humenné 
/Gaštanová 3, t.č. 057/7752962, 057/7752963/ 

b) Pri predaji húb, ktoré nie sú balené oprávnenými výrobcami sa vyžaduje doklad o ich 
znalosti, ak obec nemôže zabezpečiť odborníka na kontrolu predaja húb, povolenie na 
predaj neudelí. 

c) Ak si vyžaduje charakter predávaného tovaru, alebo poskytovaných služieb je 
predávajúci povinný predložiť zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na 
ochranu zdravia  

d) Lesné plodiny možno predávať len po predložení dokladu o ich nadobudnutí 
 
3. Zákaz predaja niektorých výrobkov 
a) Na trhových miestach je zakázané predávať 
- zbrane a strelivo 
- výbušniny a pyrotechnické výrobky 
- tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť 
- tabak a tabakové výrobky 
- lieh, destiláty a spotrebiteľský balené alkoholické nápoje 
- jedy, omamné a psychotropne látky 
- lieky  
- automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo 
- chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy 

 
4. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby 
- pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie stravovanie 
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov 
- oprava dáždnikov 
- oprava a čistenie obuvi 
- výroba kľúčov 
 

Na iné ako uvedené druhy služieb dáva súhlas starosta obce s ohľadom na potreby 
obyvateľov obce. 

 
 

Čl. IV 
Režim predaja na trhových miestach 

 
1. Predávajúci požiada o povolenie predaja /poskytovania služieb/ na predajnom mieste 

na formulári, ktorý je prílohou VZN dostatočne dlhý čas pred započatím predaja 
/poskytovania služieb/ Obecný úrad Habura. 

2. Obec vydá povolenie na predaj na trhovom mieste. 
3. Po splnení náležitosti uvedených v povolení môže predávajúci trhové miesto opustiť. 

Pri nesplnení niektorých podmienok mu môže byť uložená pokuta podľa osobitného 
zákona, môže byť započaté proti nemu správne konanie, môže mu byť zakázaný ďalší 
predaj, alebo ho vylúčiť z predaja. 



 
 
 
 

Čl. V 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 
1. Na náležitosti neupravené týmto nariadením sa primerane vzťahujú ustanovenia 

všeobecne záväzných predpisov uvedených v jeho úvode. 
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Habura dňa 16.02.2016 

a nadobúda účinnosť 01.03.2016. 
 
 
 
 
 
        Mgr. Michal Prejsa 
             starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Príloha: 
 
Žiadateľ: 
.................................................................................................................................................................... 
                                                          

 Obec Habura  
 
 067 52  Habura 63 

 
 

ŽIADOSŤ 
o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste 

 
1. Žiadateľ -  právnická osoba:                      
                                        
Obchodné meno: ...................................................................................................................................... 
 
Sídlo: ..................................................................................................... IČO: .......................................... 
 
Telefónne číslo, e-mail: ............................................................................................................................ 
 
2. Miesto predaja: ................................................................................................................................... 
 
3. Sortiment predávaného tovaru:  ................................................................................................. 
 
4. Predaj od – do (uviesť dátum): .......................................................................................................... 
Prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a doložené doklady sú vierohodné. 
 
 
 
Dátum: .......................                   ...................................................... 

      podpis a pečiatka žiadateľa 
 
 
 

Povolenie 
na predaj na trhovom mieste: 

 
V zmysle čl.IV., ods.2 VZN obce Habura o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach 
 
 
 

1. Čas predaja (poskytovania služieb): dňa ........................... od ....................... do ......................... 
 

2. Trhové miesto: .............................................................................................................................. 
 
 
V Habure, dňa ............................ 
 
Povolenie vydal: ................................................... 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/ osvedčenie SHR, živnostenský list, výpis z obchodného registra 



 
 
 
 
 
 
 
 


