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Všeobecne záväzné nariadenie obce Pukanec č.5/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach v obci Pukanec
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Obecné zastupiteľstvo v Pukanci v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a odseku 2, § 4 ods. 3 písm.
a/ až s/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
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
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.5 /2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach v obci Pukanec
§1
Úvodné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach v obci Pukanec upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci Pukanec, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenie orgánov
dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.

§2
Základné pojmy
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie :
a) trhovým miestom - trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo
určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj,
b) trhoviskom - nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb
c) tržnicou - kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach
d) príležitostným trhom – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných
použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom
množstve fyzickými osobami medzi sebou
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e) ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na
verejnom priestranstve pred prevádzkarňou, za stánok s dočasným stanovišťom a za
prenosné predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa
osobitného predpisu
f) stánkom s trvalým stanovišťom – stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou
prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý
predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo
postavený predávajúcim so súhlasom obce, alebo správcom trhoviska

§3
Trhové miesta, správa trhovísk a príležitostných trhov, predajný a prevádzkový čas
na území obce Pukanec

1. Obec Pukanec určuje nasledovné trhové miesta pre príležitostné trhy :
a) verejné priestranstvo p.č.347 , LV č.1, parkovisko pri budove OPS
b) nebytové priestory v budove bývalej ZŠ Štiavnická cesta č.24
c) verejné priestranstvo, p.č.24, LV č.1, námestie
Správca: Obec Pukanec
Predajný a prevádzkový čas: pondelok až nedeľa od 7.00 hod. do 20.00 hod., výnimočne do
22. hod.
2. Obec Pukanec určuje nasledovné trhové miesta pre ambulantný predaj :
a) verejné priestranstvo p.č.347, LV 1, parkovisko pri budove OPS
b) nebytové priestory v budove bývalej ZŠ, Štiavnická cesta 24
Správca: Obec Pukanec
Predajný a prevádzkový čas: pondelok až sobota , od 7.00 hod. do 16.00 hod.
3. Všeobecné, technické, hygienické a prevádzkové podmienka predaja:
- prívod tečúcej pitnej vody, WC pre trhovníkov a predávajúcich – v budove obecného
úradu, verejné WC na námestí,
- nádoby na odpad na dočasné skladovanie odpadkov sa nachádza priamo na trhovisku

§4
Povolenie na zriadenie trhového miesta a povolenie na predaj výrobkov
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste vydáva obec Pukanec.
2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec Pukanec prihliada na ochranu verejného
poriadku, verejný záujem, účelovosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov
a poskytovania služieb.
3. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na
základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste.
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Splnenie podmienok podľa § 10 sa preukazuje predložením:
a) kópie oprávnenia na podnikanie, ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. a) žiadateľ na
žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,
b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je
žiadateľom osoba podľa § 10 písm. b),
c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10
písm. c)
4. Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste je aj
a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
podľa osobitných predpisov ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý
sa taký doklad vyžaduje,
b) fotokópia označenej ako Záznam daňového úradu z knihy elektronickej registračnej
pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej
registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení
daňového kódu virtuálnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením
ustanovení osobitného predpisu že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú
pokladnicu.
5. Žiadateľ, ak je osoba podľa § 10 písm. b), preukáže, že je vlastníkom pozemku, na
ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom
takéhoto pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takémuto pozemku, ktorý
oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na
tomto pozemku.
6. Obec je povinná dokumenty predložené podľa odseku 4 písm. b) uchovávať päť rokov od
konca kalendárneho roka, v ktorom boli predložené.
7. O vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste obec
telefonicky alebo elektronicky bezodkladne informuje Finančné riaditeľstvo SR.
§5
Správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu a ostatných trhových miest
1. Správcom trhoviska príležitostného trhu a trhových miest s ambulantným predajom je
obec Pukanec, sídlo Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec, ktorej štatutárnym zástupcom
je starosta obce.
§6
Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu
1. Obec Pukanec je povinná vypracovať trhový poriadok, ktorý schválený vydá všeobecne
záväzným nariadením a zverejní na viditeľnom mieste.
2. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
3. Na vykonanie hygienických potrieb sú predávajúcemu v čase predaja alebo poskytovania
služby k dispozícii hygienické zariadenia v budove obecného úradu na prízemí s tečúcou
pitnou studenou a teplou vodou. Pre návštevníkov trhov sú k dispozícii verejné WC.
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4. Na zabezpečenie čistoty a poriadku počas predaja na trhovisku a po ukončení predaja sú
na trhovom mieste k dispozícii 1100 l kontajneri, ktorých vývoz sa uskutočňuje
pravidelne 1 x za týždeň.
5. Obec Pukanec ( správca trhoviska) kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov na trhových
miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru, daňový doklad,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po ich skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku a hygienických predpisov,
f) pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho,
g) primeranosť predaja a množstva vlastných použitých výrobkov,
h) napomáha kontrolným orgánom pri výkone dozoru.
§7
Zákaz predaja niektorých výrobkov
1.

Na trhových miestach je zakázané predávať výrobky v § 6 zákona č. 178/1998 Z. z.
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na
predaj liehovín a destilátov pri príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov,
j) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
k) živé zvieratá, zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj
domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek
a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi
a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného
orgánu veterinárnej správy,
l) predaj nekvalitného tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo
pôvod.

2.
Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov,
pokiaľ je to v záujme obyvateľov obce.
§8
Obmedzenie predaja výrobkov
Na trhových miestach sa môžu predávať:
a) potravinový tovar:
1.
ovocie a zelenina – predávané ovocie a zelenina musí spĺňať požiadavky Nariadenia
vlády SR č. 360/2011 za podmienok zachovania maximálnych povolených množstiev
predaja a pri dodržaní stanovených podmienok týkajúcich sa kvality predávaného
ovocia a zeleniny a ich bezpečnosti,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

1.
2.
3.
4.
5.

orechy – možno predávať škrupinové ovocie v množstve do 100 kg ako tzv. malé
množstvo prvotného produktu rastlinného pôvodu určeného konečnému spotrebiteľovi
a to v zmysle § 7 ods. 2 písm. o) Nariadenia vlády SR č. 360/2011,
huby čerstvé jedlé – na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj
a spracúvanie húb vydaného regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle kraja
§ 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z., Vyhláška MZ SR č. 520/2007 a huby
sušené, ktoré sú spracovávané v schválenej prevádzkarni, sú balené a označené
v zmysel platnej potravinovej legislatívy,
potravinové výrobky, ktoré si vyžadujú regulované teplotné podmienky – predávať
v pojazdných predajniach schválených na predaj potravín a to na základe schválenia
a vydaného Rozhodnutia príslušného Úradu verejného zdravotníctva a v súlade rozsahu
predávaného sortimentu, balené v spotrebiteľskom obale a označené v zmysle
potravinárskej legislatívy, ostatné potravinárske výrobky, ktoré si nevyžadujú
regulované teplotné podmienky /sušené ovocie, mandle, pukance, jadierka/, ponúkať na
predaj za hygienických podmienok, chránené pred kontamináciou, balené a označené
podľa platnej potravinárskej legislatívy,
včelí med – musí byť chránený pred akoukoľvek kontamináciou, nesmie byť
vystavovaný účinkom priameho slnečného žiarenia, obaly, v ktorých je zabalený med
musia spĺňať požiadavky na obaly pre potraviny. Predávaný med musí spĺňať
požiadavky na obaly pre potraviny. Predávaný med musí spĺňať požiadavky uvedené vo
Vyhláške MP a RV SR č. 41/2012 o mede a požiadavkách ustanovenia § 6 Nariadenia
vlády SR č.360/2011 s uvedením povinných údajov vrátane označenia pôvodu medu
a dátumu balenia a predávajúci sa musí preukázať „Potvrdením o registrácii
prvovýrobcu“-včelára na priamy predaj medu z príslušnej Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy,
suché plodiny – možno predávať napr. suché strukoviny v množstve do 100 kg ako tzv.
malé množstvo prvotného produktu rastlinného pôvodu určeného konečnému
spotrebiteľovi a to v zmysle § 7 ods. 2 písm. c) Nariadenia vlády SR č. 360/2011,
medovníky – balené v spotrebiteľskom obale a označené v zmysle platnej potravinovej
legislatívy a chránené pred akoukoľvek kontamináciou,
byliny – možno predávať v množstve do 10 kg ako tzv. malé množstvo prvotného
produktu rastlinného pôvodu určeného konečnému spotrebiteľovi a to v zmysle § 7 ods.
2 písm. p) Nariadenia vlády SR č. 360/2011,
vajcia – čerstvé slepačie vajcia, musia byť čisté, nie rozbité, s neporušenou škrupinou,
resp. nie popraskané, bez cudzieho zápachu, musia byť účinne chránené pred
akýmkoľvek poškodením- nárazmi, musia byť pri predaji držané v čistote a v suchu,
chránené pred priamym slnečným žiarením a uchovávané pri stálej teplote za
podmienok dodržiavania hygienických vlastností. Vajcia musia byť označené v zmysle
ustanovení § 5 ustanoveniami Nariadenia vlády SR č.360/2011 Z.z.
lahôdkárske a cukrárenské výrobky, ktoré nie sú balené v spotrebiteľskom obale je
potrebné zabezpečiť ich predaj v podmienkach vyhovujúcich požiadavkám platnej
legislatívy a to aj v prípade, že sa jedná o zabalené výrobky.

b) ostatný tovar
kvetiny, sadenice, semená,
vianočné stromčeky, ozdobné vence, kahance,
remeselné a umelecké výrobky,
ručne vyrábané hračky, ozdoby a dekorácie,
textilné a odevné výrobky,
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6.
7.
8.
9.

obuv,
knihy, denná a periodická tlač,
výrobky zo skla, porcelán a keramiky,
spotrebný tovar.
§9
Druhy poskytovaných služieb

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
pohostinné a reštauračné služby, rýchle občerstvenie
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
oprava dáždnikov,
kľúčová služba,
oprava obuvi, tašiek a koženej galantérie,
čistenie peria.
§ 10
Ambulantný predaj

1. V obci sa ambulantne môžu predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) spotrebné výrobky,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
e) balená zmrzlina
f) ovocie a zelenina
g) kvetiny
h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
i) potraviny v súlade so všeobecne záväzným nariadením podľa § 8 ods. 1,
2. Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje.

§ 11
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať
služby osoby, ktoré preukážu splnenie podmienok podľa § 10 a § 11 zákona č.178/1998
Z.z.:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov (§2
ods.2 obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb.o
živnostenskom podnikaní v znení predpisov).
b) ak je žiadateľom fyzická osoba, predloží čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky
predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo ide o lesné plodiny a to: samostatne hospodáriaci roľníci,
drobnochovatelia a pestovatelia
c) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia
d) fyzické osoby predložia čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
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e) fotokópiu strany- Záznamy daňového úradu- z knihy elektronickej registračnej
pokladnice žiadateľa, na ktorej je pridelený daňový kód elektronickej registračnej
pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je povinný na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
f) ak je žiadateľom osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výroby z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín preukáže vzťah
k pozemku, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje pestovateľskú alebo
chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny
vzťah k takému pozemku, ktorá ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku
g) predávať výrobky na trhových miestach môžu za rovnakých podmienok i občania iných
členských štátov Európskej únie
h) pri ambulantnom predaji potravín je predávajúci povinný predložiť súhlas na
ambulantný predaj potravín Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, resp. Úradu
verejného zdravotníctva Bratislava.

§ 12
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa § 30 ods.1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní,
b) dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu a ambulantného predaja,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa zákona o správe daní a poplatkov,
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou podľa zákona
o cenách,
e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
f) udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
a poskytnutia služieb zanechať predajné miesto čisté a upratané.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu
dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovania
služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti, a vo vzťahu k predávaným
potravinám doklady: Rozhodnutie pre danú činnosť od príslušného Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva, doklad o splnení povinnosti o registrácii v zmysle §6
ods.1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov prílohy č. 1
„Oznámenie o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich
s ich umiestnením na trh“ a Potvrdenie o registrácii prvotných produktov živočíšneho
a rastlinného pôvodu, ktoré pochádzajú z vlastnej produkcie a činnosti – producent pre
túto činnosť musí byť osobitne zaregistrovaný na Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe.
b) povolenie na predaj a zaplatenie poplatku,
c) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
d) pri predaji označených a neoznačených /domácich/ vajec platné veterinárne
osvedčenie o vyšetrení chovu, vydané štátnym veterinárnym lekárom a Potvrdenie
o registrácii prvotných produktov živočíšneho pôvodu – slepačích vajec, ktoré
pochádzajú z vlastnej produkcie a činnosti – producent pre túto činnosť musí byť
osobitne zaregistrovaný na príslušnej RVPS,
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e) pri predaji domácej vodnej a domácej hrabavej hydiny zdravotný certifikát pre
premiestňovanie hydiny na reprodukciu a úžitkovú hydinu v SR,
f) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovania služieb,
g) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve, o predaj rastlinných
a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej a pestovateľskej činnosti alebo lesných
plodín fyzickými osobami.
3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná poskytnúť orgánom
dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že
predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti.

§ 13
Určenie nájomného za trhové miesto
Za prenájom trhového miesta boli stanovené tieto poplatky:
a) prenájom jedného trhového stola: 2 €/deň
b) prenájom zabratej voľnej predajnej plochy v m²: 0,50 €/1m²
c) predajná kára a košík: 0,80 €/deň
d) prenájom trhového stola, /t. j. prednosť v predaji/: 50 €/rok
e ) prenájom priestorov Stará škola: 5 €/hod

§ 14
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú (§ 12 zákona
č. 178/1998 Z.z.):
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín (§ 21 zákona č. 152/1995
Z.z. o potravinách)
c) obec Pukanec
2. Orgán dozoru môže za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia :
- Uložiť pokutu fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe podľa § 12 ods.2
zákona č.178/1998.
- Zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste fyzickej alebo
právnickej osobe § 12 ods. 4 zákona č. 178/1998.
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§ 15
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Pukanci dňa 7.9.2015 uznesením č. 7/2015-OZ.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 nadobúda účinnosť dňom 22.9.2015

Ing. Ján Rievaj
starosta obce
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Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec
Číslo:.........................
Pukanec, dňa:..........................

Žiadateľ:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
IČO:.............................................

POVOLENIE
na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste

Obec Pukanec na základe Vašej žiadosti zo dňa.............................
súhlasí
s využívaním verejného priestranstva v katastrálnom území Obce Pukanec
na ambulantný predaj................................................................................................................
......................................................................................................................................................
na zriadenie trhového miesta pre príležitostný trh..................................................................
za účelom podnikateľskej činnosti v rozsahu podľa živnostenského oprávnenia – predaja
nasledovného tovaru – poskytovania služieb:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Povolenie platí od:.......................................... do:..............................................(dátum,čas)

Pri predaji ste povinný rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy – zákon č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
V prípade nedodržania ustanovení vyššie uvedených právnych predpisov Vám obec môže
uložiť pokutu podľa § 12 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov a toto
povolenie zrušiť.

Ing. Ján Rievaj
starosta obce
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Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste – drobnopestovateľ, drobnochovateľ
V súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. žiadam o vydanie povolenia na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste:

Trhovisko – identifikácia miesta:
.......................................................................
Druh poľnohospodárskych prebytkov, vypestovaných vo vlastnej záhrade, na vlastnom
pozemku, ktoré budem predávať na trhovisku
Ovocie a zelenina
Šišky, čečina, výrobky z čečiny, vianočné stromčeky
Kvety, priesady, osivá
Orechy, mak
Čerstvé huby a ostatné lesné plodiny s dokladom o zmluvnom vzťahu s majiteľom
pôdy, lesa
Včelí med, včelie produkty
Iné..................................................................................................................................
V termíne – v dňoch (max. 30 x ročne):
................................................................................................

Predávajúci:
Meno a priezvisko:.......................................................
Adresa bydliska:.....................................................
Dátum narodenia:.........................................................
Telefón:.....................................

Dátum:........................

....................................
podpis žiadateľa

K žiadosti je potrebné priložiť:
• Potvrdenie o tom, že predávajúci je vlastníkom, nájomcom, (alebo má obdobný právny
vzťah) pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú
činnosť
• Čestné vyhlásenie o tom, že všetky produkty pochádzajú z vlastnej pestovateľskej,
chovateľskej alebo zberateľskej činnosti
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE
k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste v obci Pukanec

Podpísaný/á/ (meno a priezvisko):..............................................................................
Trvalé bydlisko:.........................................................................................................
Dátum narodenia:.......................................................................................................
Číslo občianskeho preukazu:......................................
Prehlasujem na svoju česť, že podľa ustanovenia 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, všetky predávané výrobky pochádzajú z mojej vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny.
Uvedené údaje sa zakladajú na pravde a som si vedomý (á) trestných následkov, ktoré ma
môžu postihnúť v prípade zistenia nepravdivosti tohto môjho vyhlásenia.

V Pukanci, dňa....................................

.............................................
vlastnoručný podpis
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Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste – ambulantný predaj
V súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. žiadam o vydanie povolenia na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste:
Adresa trhového miesta:................................................................................................................
Druh predávaného tovaru alebo poskytovaných
služieb:..............................................................
.......................................................................................................................................................
V dňoch (od-do):...........................................................................................................................
Typ predajného zariadenia, rozmer zariadenia:............................................................................
Predávajúci:
Meno a priezvisko (fyzická osoba):..............................................................................................
Obchodné meno (právnická osoba):.............................................................................................
Adresa trvalého bydliska (fyzická osoba):....................................................................................
Sídlo (právnická osoba):...............................................................................................................
IČO:................................
DIČ:................................
Dátum narodenia (fyzická osoba):...................................
Daňový kód ERP:..................................
Telefón:.............................

Dátum: ......................................

.........................................
pečiatka a podpis žiadateľa

K žiadosti je potrebné priložiť:
• Živnostenský list (fyzická osoba), výpis z obchodného registra (právnická osoba)
alebo iné oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov
• Fotokópia strany označenej ako Záznam daňového úradu z knihy elektronickej
registračnej pokladnice („ERP“) predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu ERP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného
predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
používať ERT
• Pri predaji jedál a nápojov na priamu konzumáciu na mieste- rozhodnutie
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým súhlasí s uvedením zariadenia na
ambulantný predaj do prevádzky
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE
k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste v obci Pukanec

Podpísaný /á/ (meno a priezvisko):..............................................................................................
Adresa trvalého bydliska:............................................................................................................
Dátum narodenia:.............................................
Občiansky preukaz číslo:.................................
V súlade s § 3 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov týmto čestne
prehlasujem, že nie som povinný/á/ pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach v obci Pukanec používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), pretože
(zakrúžkujte možnosť, na základe ktorej nie ste povinný/á/ používať ERP).
a) nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (§ 1 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní
elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších predpisov (ďalej len !zákon č. 289/2008 Z.z.),
b) neposkytujem službu podľa § 2 písm. j) zákona č. 289/2008 Z.z. uvedenú
v Prílohe č. 1,
c) predávam tovar v § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 289/2008 Z.z., na ktorý sa vzťahuje
povinnosť evidovať tržbu ERP,
d) poskytujem službu uvedenú v § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 289/2008 Z.z., na ktoré sa
nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu ERP,

V Pukanci, dňa:.....................

....................................
podpis
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Prílohy:
písm. a)
Potvrdenie obce o vlastníctve pozemku, na ktorom pestujem plodiny, prebytky ktorých
predávam na trhových miestach,
písm. c) a d)
Fotokópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
Pomôcka:
Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z.
SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V
ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI ALEBO VO VIRTUÁLNEJ
REGISTRAČNEJ POKLADNICI
45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel
45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32 Taxislužba
49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou
mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90 Ostatné ubytovanie
56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
56.21 Dodávka jedál
56.29 Ostatné jedálenské služby
56.30 Služby pohostinstiev
65.11 Životné poistenie
65.12 Neživotné poistenie
69.10 Právne činnosti
69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10 Vedenie firiem
70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11 Architektonické činnosti
71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20 Technické testovanie a analýzy
73.11 Reklamné agentúry
73.12 Predaj vysielacieho času
73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
74.20 Fotografické činnosti
74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00 Veterinárne činnosti
77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
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78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11 Činnosti cestovných agentúr
79.12 Činnosti cestovných kancelárií
79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10 Súkromné bezpečnostné služby
80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30 Pátracie služby
86.10 Činnosti nemocníc
86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23 Zubná lekárska prax
86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11 Prevádzka športových zariadení
93.12 Činnosti športových klubov
93.13 Fitnescentrá
93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12 Oprava komunikačných zariadení
95.21 Oprava spotrebnej elektroniky
95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s
práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02 Kadernícke a kozmetické služby
96.03 Pohrebné a súvisiace služby
96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri
službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing.

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na
a) predaj
1. cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
2. mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov
obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po
uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska,5) v bankách, 6) v pobočkách zahraničných bánk7) a
na numizmatických burzách,
3. poštových cenín na filatelistických burzách,
4. tovaru prostredníctvom predajných automatov,
5. tovaru na dobierku,
6. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
7. tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v
leteckej doprave a vodnej doprave,
8. tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím, 8)
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9. živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných
hlodavcov,
10. tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť
elektrickej energie,
11. tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov,
a) služby poskytované
1. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,8)
2. vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
3. v rámci praktického vyučovania žiakov,
4. prostredníctvom predajných automatov.
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