
 

             Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach, podľa § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR 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 (živnostenský zákon) v 

znení neskorších predpisov,  vydáva  

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 10 
 

ktorým sa schvaľuje ambulantný predaj  

pre obec ŠURICE 

 
 

TRHOVÝ PORIADOK 
 

 

Článok 1 

Základné pojmy a informácie 

 

 

1. Na účely tohto VZN sa rozumie: 

 

- ambulantným predajom - predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na 

prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a predaj v 

miestnom kultúrnom dome. 

 

2. Predávajúci môže predávať výrobky alebo poskytovať služby len po uhradení poplatku za 

zverejnenie predmetom predaja v obecnom rozhlase.  

3. Poplatok za zverejnenie ambulantného predaja miestnym rozhlasom je 3,- eur. 

4. Predávajúci je povinný po ukončení predaja zabezpečiť odstránenie prípadného 

znečistenia verejného priestranstva v plnom rozsahu. 

5. Ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb musí vyhovovať všeobecným, 

technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov. 

 

 

Článok 2 

Zákaz predaja niektorých výrobkov pri ambulantnom predaji 

 

S ambulantným predajom sa zakazuje predávať: 

- zbrane a strelivo, 

- výbušniny a pyrotechnické výrobky, 

- tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 

- tabak a tabakové výrobky, 

- lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje;   

- jedy, omamné a psychotropné látky, 

- lieky, 

- automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
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- chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov, 

- chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín, 

- živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na 

propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami 

chovateľov, 

- predaj nekvalitného tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo 

pôvod. 

 

 

Článok 3 

Obmedzenie predaja výrobkov 

 

1.  Pri ambulantnom predaji obec nahlási  vopred   predaj  potravín na  Regionálnej  

      veterinárnej a potravinovej správe v Lučenci. 

 

 

Článok 4 

Druhy poskytovaných výrobkov pri ambulantnom predaji 

 

1. Ambulantne v pojazdných predajniach sa môžu predávať: 

- potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení, 

- včelí med, lesné plody, liečivé rastliny a produkty z nich, 

- ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové, ozdobné predmety, 

- textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, 

výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, 

drogériový tovar, športové potreby, hračky, galantéria, knihy a pod. 

- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 

- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 

- balená zmrzlina, 

- ovocie a zelenina, 

- poľnohospodárske výrobky – kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, obilie. 

2. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného 

predpisu. 

 
3.   Povinnosťou predávajúceho je: 

a) mať k dispozícií rozhodnutie na danú činnosť od príslušného Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva, 

b) mať doklad o splnení registračnej povinnosti v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 152/1995 

Z.z.  o potravinách v platnom znení,  

c) mať doklad o pôvode tovaru, 

d) dodržať podmienky skladovania vrátane dodržania predpísaných teplotných režimov 

ako aj   požiadavky na hygienu predaja, 

e) zabezpečiť označenie výrobkov v štátnom jazyku podľa zákona č. 152/1995 Z.z. 

o potravinách. 
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Článok 5. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Šurice, 

dňa 09.12.2011  č. 2/12/2011 bod b.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 nadobúda účinnosť dňom 09.12.2011 

 

 

 

 

                                starosta obce 

                                                                                                                       Zoltán Végh 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  dňa 12.12.2011 
 
Pripomienky k návrhu boli – neboli  uplatnené v počte 0                                                                      
 
Schválené VZN bolo  vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa : 12.12.2011 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : nebude 

Účinnosť nadobudlo dňom  :  09.12.2011 


