
Všeobecné  záväzné nariadenia obce Kaľamenová  
 

 

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Kaľamenová v zmysle §6 odsek 1 Zákona č. 369 / 1990 

Zb. o obecnom zriadení, Zákona č. 178/1998 zb. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach a zákona 310 / 1999 o ochrane spotrebiteľa  

vydáva pre obec Kaľamenová toto  

 

 

v š e o b e c n é   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e   o b c e 
o podmienkach predaja výrokov, poskytovania služieb na trhových miestach a ochrane 

spotrebiteľa. 

 

§1 

Úvodné ustanovenie 

 

 Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach povinnosti fyzických a právnických osôb pri 

predaji výrobkov a poskytovaní služieb a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole 

dodržiavania tohto zákona. 

Týmto nariadením sa upravuje: 

1. určenie miest na ambulantný predaj 

2. osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby 

3. čas predaja 

4. druhy poskytovaných služieb 

5. zákaz predaja niektorých výrobkov 

6. povinnosti predávajúcich 

7. orgány dozoru a sankcie 

 

§2 

Určenie miest na ambulantný predaj a príležitostný predaj 

 

  Obec Kaľamenová nemá tržnicu ani tržný priestor preto je povolený v obci len 

ambulantný predaj a predaj na príležitostných trhoch. Ambulantným predajom a predaj na 

príležitostných trhoch sa rozumejú rôzne prenosné predajné zariadenia ako predajný stôl, pult, 

stojan, ložná plocha vozidla a podobne. 

Ambulantný predaj sa môže uskutočniť na ploche pred obecným úradom. 

Ambulantný predaj na iných verejných priestranstvách v obci je zakázaný. 

Na predaj bude slúžiť aj sála obecného úradu. 

 

 

 

 

 

 

 



§3 

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby 

 

 Na vyhradených miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky 

a poskytovať služby fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie na základe 

živnostenského listu, prípadne koncesnej listiny fyzické osoby predávajúce rastlinné 

a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné 

plodiny, občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou. 

Pri predaji bude obec vydávať povolenie na predaj pre vyššie uvedené fyzické alebo 

právnické osoby, len v prípade pokiaľ fyzická osoba preukáže vlastníctvo určitej výmery 

záhrady alebo inej poľnohospodárskej pôdy. 

U týchto predajcov sa nevyžaduje vedenie tržieb pomocou elektronickej registračnej 

pokladnice, či potvrdenia o spôsobe nadobudnutia tovaru. 

 

§4 

Čas predaja 

 

Ambulantný predaj na verejnom priestranstve na to určenom je povolený  

v pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 hod. 

Príležitostný predaj po rozhodnutí obecného úradu denne od 8.00 – 16.00 hod. 

 

§5 

Druhy poskytovaných služieb 

 

 V obci sa ambulantne môže predávať alebo poskytovať tieto služby: 

- drobné umelecké výrobky a predmety 

- mäso a mäsové výrobky 

- balená a nebalená zmrzlina 

- ovocie a zelenina 

- kvety 

- brúsenie nožníc, nožov a nástrojov 

- oprava  dáždnikov 

- oprava a čistenie obuvi 

- kľúčové služby 

- textil a textilné výrobky 

- odevné výrobky 

- obuv a obuvnícke výrobky 

- výrobky spotrebnej elektroniky 

- papiernické výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby 

 

 

 

 

§6 

Zákaz predaja niektorých výrobkov 

 

 Na území obce sa zakazuje predávať: 

- zbrane a strelivo 

- výbušniny a pyrotechnické výrobky 

- tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť 



- tabak a tabakové výrobky 

- lieh, destiláty a spotrebiteľsky balený alkohol 

-  jedy, omamné a psychotropné látky, lieky 

- automobily, motocykle, súčiastky a príslušenstvo 

- chránené druhy živočíchov, nebezpečné živočíchy 

- živé zvieratá s výnimkou konzumných rýb 

Zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zviera, organizované zväzmi 

a združeniami chovateľov. 

 

§7 

Povinnosti predávajúcich 

 

Predávajúci je povinný: 

- používať elektronickú registračnú pokladňu v prípadoch keď to vyžaduje zákon 

o registračných pokladniciach. 

- Udržiavať miesto poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné 

miesto čisté a upratané 

- Zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou 

- Predložiť doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb a preukaz totožnosti 

 

§ 8 

Poplatok 

 

Poplatok za vyhlásenie rozhlasom je 1,00 € 

 

§9 

Orgány dozoru a sankcie 

 

 Dozor na dodržiavanie tohto nariadenia vykonáva obce Kaľamenová 

 

 

§10 

                                                                Záverečné ustanovenia 

 

1. Obecné  zastupiteľstvo obce Kaľamenová sa na tomto všeobecnom záväznom  

nariadení uznieslo  14.12.2012 

 

2. Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1.1.2013 

 

            

          Martina Čičmancová 

                                                                                                     starostka obce  


