
Obec Mad na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 
podľa § 4 ods. 3 písm. d) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 
ods. 8, § 7 ods. 1 a § 8 písm. f) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie č. ...../........ 

o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach 
v obci Mad 

 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
      Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v katastrálnom území obce Mad. 
 

Článok 2 
Trhové miesta 

 
Na území obce sú tieto miesta určené na prevádzkovanie trhového miesta: 

a. trhovisko pri predajni Jednota, 
b. príležitostný trh vo vestibule kultúrneho domu, na športovom ihrisku 
c. pre ambulantný predaj je vyhradené priestranstvo pred obecným úradom. 

 
Článok 3 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 
 

(1) Trhovými dňami sú pondelok až sobota. 
(2) Predajný a prevádzkový čas na trhových miestach sa určuje od 7:00 do 18:00 hod. 
 
 

Článok 4 
Príležitostné trhy 

(1) Príležitostné trhy v obci sa konajú: 
 

a) počas  spoločensko-kultúrnych akcií obec (Dni obce, Dni madianskeho nožíka a pod.) 
b) od 1.12. do 23.12. vianočné trhy. 

(2) Trhovými dňami príležitostných trhov sú pondelok až nedeľa s predajným a 
prevádzkovým časom od 7:00 do 24:00 hod. 

 

 



Článok 5  

Označenie predávajúceho 

Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky 
v primeranom množstve medzi sebou sú povinné na predajnom mieste viditeľne uviesť tieto 
údaje o predávajúcom: 

a. meno a priezvisko, 
b. bydlisko a kontaktnú adresu, 
c. telefónny kontakt. 

Článok 6 

Povolený sortiment výrobkov 

Na trhových miestach je možné predávať: 

a. ovocie a zeleninu, 
b. dekorácie k sviatkom, ako je Pamiatka zosnulých, Vianoce, a pod. 
c. textil a obuv, 
d. včelie produkty, 
e. sušené ovocie, orechy a semená, 
f. kvety, 
g. syry, 
h. lesné plody, 
i. vajcia. 

Článok 7 
Povolený sortiment služieb 

 
Na trhových miestach je možné poskytovať služby vymedzené v  § 8 zákona č. 178/1998 Z. z. 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. 
 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 5/2010,  zo dňa 01.01.2011. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 
.... zo dňa .......... a vyvesené dňa ............... . 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ................ . 

  

 



 
Žiadosť 

o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  
 

 
Meno a priezvisko/obchodné meno*.....................................................................................  

 
adresa trvalého pobytu/sídlo* ..............................................................................................  

 
IČO/DIČ .............................................................................................................................  
 
Telefónne číslo ........................................... email ..................................................................  
 
 
Podľa § 3 ods. 3 a 4 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 a podľa VZN obce Mad č. XX o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Mad Vás žiadam o 
vydanie povolenia na predaj výrobkov, resp. poskytovanie služieb na trhovom mieste na území 
obce:  
 
Trhové miesto: ......................................................................................................................... 
 
Druh predávaných výrobkov/poskytovaných služieb: ............................................................  
 
..................................................................................................................................................  
 
 
Veľkosť predajnej plochy: ........................................................................................................  
 
Obdobie a čas predaja: ..............................................................................................................  
 
 
V ......................., dňa ......................  
 
 
 
                                                                                                     ..................................................  
                                                                                                       vlastnoručný podpis žiadateľa  
*nehodiace sa prečiarknite 
 
 
 
 



Prílohy k žiadosti (neosvedčené fotokópie): 

1. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho  
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, ak je žiadateľom fyzická osoba 
predávajúca rastlinné a  živočíšne výrobky,  

2. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné   
použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve, ak je žiadateľom fyzická osoba  
predávajúca vlastné použité výrobky,  

3.  čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho 
rozmnoženinou, ak je žiadateľom fyzická osoba, ktorá je autorom predávaného 
výrobku,  

4.  doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
na trhových miestach, ak ide o predaj výrobkov, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. 
rozhodnutie z RÚVZ alebo oznámenie o registrácii z RVPS),  

5. doklad o tom, že žiadateľ je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú 
pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo je nájomcom takého pozemku alebo má 
obdobný právny vzťah k takému pozemku,  

6. fotokópia dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód VRP  
a prihlasovacie údaje vo fotokópii potvrdenia podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje  
o login-e a hesle alebo  

7. fotokópia identifikačného balíčka zverejneného v e-kasa zóne podnikateľa, na ktorom 
sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, 
ktorá je používaná na stálom predajnom (trhovom) mieste alebo na viacerých 
predajných  (trhových) miestach alebo  

8. fotokópia pokladničného dokladu obsahujúceho QR kód alebo dokladu označeného 
slovami „neplatný doklad“, ktorý nesmie obsahovať QR kód,  

9.  čestné vyhlásenie s uvedením ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z., podľa ktorého nie 
je povinný pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb používať elektronickú 
alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,  

10.  osvedčenie o zápise do evidencie SHR podľa formy podnikania, v prípade fyzickej 
osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu,  

11.  osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri predaji húb. 

 
 

 

 

 

 

 



OBEC MAD 
Obecný úrad č. 200, 930 14  Mad 

 
                                                                                  

                                                                                       XXXXXXXXX 
                                                                                        XXXXXXXXX 
                                                                                       XXXXXXXXX                                              

                                                                                      
 
 

Povolenie na predaj výrobkov na trhovom mieste  
č.: 

 
 

Obec Mad, so sídlom Obecný úrad č. 200, 930 14 Mad, na základe žiadosti, zo dňa XXXXX, 

evidovanej pod číslom XXXXXXXX vydáva povolenie 

 

na predaj výrobkov na trhovom mieste pri predajni Jednota v rozsahu: 

 

• predaj ovocia a zeleniny 

 

• dňa ......... od ..... hod. do .......... hod. 

 

 Poučenie: 

Toto povolenie nenahrádza iné povolenia alebo súhlasy vyžadované osobitnými právnymi 

predpismi. 

V prípade opakovaného alebo hrubého porušovania povinností podľa zákona č. 178/1998 Z. z. 

alebo osobitných predpisov Vám môže byť podľa § 3 ods. 10 citovaného zákona toto povolenie 

zrušené 

  

                                      

                                                                                 ..................................................... 

                                                                                       Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                   starosta obce 


