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Obecné zastupiteľstvo v Kružlove v súlade s ustanovením § 4 ods.3 písm. i) a § 6 Zákona č. 
369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súvislosti so zmenou zákona NR 
SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach s 
účinnosťou od 17.07.2014,  v y d á v a   pre územie obce Kružlov tento 
 

 
 

DODATOK  č. 1/2014 
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kružlov č. 3/2014 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a trhový poriadok  na  území obce Kružlov 

 
 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") obce Kružlov č. 3/2014 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok na území obce 
Kružlov sa mení a dopĺňa takto : 

 
 

1.  Článok 4. bod 1. prvá odrážka sa mení a znie : 
     Na trhových miestach obce je možné predávať tieto výrobky ambulantným predajom a to : 
     ovocie, zelenina, jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, balenú zmrzlinu.        
 
     Predaj potravín sa môže uskutočňovať z predajných stánkov alebo z pojazdných predajných    
     vozidiel, ktoré sú pre tento účel spôsobilé. Úrad verejného zdravotníctva vydáva rozhodnutia na 
     uvedenie priestorov motorových vozidiel na ambulantný predaj, v ktorom uvádzajú sortiment 
     výrobkov a ďalšie podmienky pri predaji. Tento dokument je potrebné pri povoľovaní a pri 
     kontrole predaja preukázať.     
 
2.  Článok 4. bod 1. tretia odrážka sa mení a znie : 
     Kŕmne múky, zmesi, šroty pre hospodárske zvieratá v originálnom balení od registrovaných    
     výrobcov. 
 
3.   Článok  5.  sa mení a znie : 
     Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach. 
      1. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach v obci Kružlov možno len na 
          základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste na území 
          obce Kružlov, vydaného obcou Kružlov. 
     2. Obec  Kružlov vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 
         (ambulantný predaj), osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa § 10 a § 11 zákona 
         č. 178/1998 Z.z. v platnom znení a predloží : k nahliadnutiu originál oprávnenia na 
         podnikanie, ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca výrobky z vlastnej pestovateľskej 
         činnosti predloží čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú 



         z jeho vlastnej pestovateľskej činnosti, záznam daňového úradu z knihy elektronickej 
         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. Ak je žiadateľom osoba, ktorá predáva 
         rastlinné výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti, preukáže, že je vlastníkom pozemku, 
         na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú činnosť alebo je nájomcom takého pozemku 
         alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie 
         vlastnej pestovateľskej činnosti na tomto pozemku - potvrdenie nie staršie ako 1 rok alebo 
         nájomnú zmluvu. 
     3. Predávať výrobky na trhových miestach môžu za rovnakých podmienok i občania iných 
         členských štátov Európskej únie. 
 
4.  Článok  6. bod 3 sa mení a znie : 
      Na trhovým miestach sa môžu predávať poľnohospodárske výrobky a tovary v súlade s 
      platnou právnou úpravou. 
 
5.  Článok  7.  ods. 1 písm. j) sa mení a znie : 
     Živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné 
     predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na 
     základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy.        
 
    
 
6.  Článok  9.  sa mení a znie : 
 
      Orgány dozoru a sankcie 
 
    1.  Dozor nad dodržiavaním Zákona č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a 
         poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
        živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vykonávajú orgány dozoru, 
         ktorými sú : 
     -  Slovenská obchodná inšpekcia, 
     -  Orgány úradnej kontroly potravín, 
     -  Obec Kružlov, 
 
   2. Orgán dozoru uloží pokutu do 17 000 eur fyzickej osobe - podnikateľovi  alebo právnickej 
       osobe, ktorá : 
     - zriadila trhové miesto bez povolenia, 
     - predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo predáva výrobky, 
       ktorých predaj je zakázaný alebo nie sú obcou určené na predaj alebo predáva výrobky, ktoré 
       sa môžu predávať len na obcou určených trhových miestach, na príležitostných trhoch a v 
       pojazdných predajniach, mimo takto určených miest, 
     - porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce. 
 
  3.  Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou a orgánmi úradnej kontroly 
       potravín je príjmom štátneho rozpočtu, výnos pokút uložených obcou je príjmom obce. 
        
 
 
 
 



 
 
      Priestupky 
 
    1.  Priestupku podľa Zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
      služieb na trhových miestach sa dopustí fyzická osoba, ktorá : 
      - zriadila trhové miesto bez povolenia, 
      - predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, 
      - predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené 
        obcou Kružlov na predaj, 
     -  predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len na určených miestach, 
     -  poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce. 
2.   Priestupky prejednávajú orgány dozoru. Zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce 
      prejednávajú  v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru 
3.   Za priestupok sa uloží pokuta do výšky 8 000 eur. V blokovom konaní možno uložiť za 
      priestupok pokutu do 4 000 eur 
4.  Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou, orgánmi úradnej kontroly potravín a 
     orgánmi Policajného zboru za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu. Výnos pokút uložených 
     obcou za priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 
5.  Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 
 
 
 Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Kružlov č. 3/2014 o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok na 
území obce Kružlov ostávajú nezmenené. 
  
 

 
 
 
 
 

Článok 10 
 
 

1. Na tomto Dodatku č. 1/2014 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kružlov č.3/2014 o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok na 
území obce Kružlov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kružlov dňa  16.12.2014. 
a účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
                                                                                             Ing. Jozef Kmec 
                                                                                                starosta obce 
 
 
 
 


