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Obecné zastupiteľstvo v Komoči na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s §
3ods. 8 a § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z .z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Komoča
č. 4/2019
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v katastrálnom území obce Komoča
Článok 1
Predmet nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vymedzuje trhové miesta v obci
Komoča, upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
druhy trhov a predajný a prevádzkový čas trhov, povinnosti predávajúceho.
Článok 2

Trhové miesta v kat. území obce Komoča
Trhovými miestami v katastrálnom území obce Komoča sú:
− Trhové miesto č.1 : pre účely trhoviska a ambulantného predaja: trhové miesto
v centre obce na parcele č. 173/2 v k.ú. Komoča,
− Trhové miesto č.2: pre účely jarmokov a iných príležitostných trhov: trhové
miesto v kultúrnom dome a v areáli pri kultúrnom dome na parcele č. 802/3
v k.ú. Komoča.
− Trhové miesto č.3: pre účely jarmokov a iných príležitostných trhov: trhové
miesto v areáli kempingu na parcele č. 827/92.
Článok 3

Druh, obdobia a rozsah príležitostných trhov
Obec Komoča povoľuje príležitostné trhy na trhových miestach č.2 a č.3, ktorých deň
konania vyhlási starosta obce vždy 15 dní vopred, pri nasledovných príležitostiach:
− Veľkonočné trhy
− Vianočné trhy
− Majáles
− Deň detí
− Obecné slávnosti
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− Tekvicový festival
− Gastrofestival – tradičný jarmok.
Článok 4

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb povolené na trhových miestach
na území obce Komoča
Na trhových miestach obce Komoča:
A. popri výrobkov uvedených v § 9 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. v súlade s Článkom 7
bod 3. tohto VZN sa povoľuje predaj nasledovných výrobkov:
− produktov rastlinnej výroby vrátane zeleninárstva a záhradníctva
− potravín v zmysle zákona č. 152/1995 Z .z. o potravinách v znení neskorších
predpisov a Potravinového kódexu
− spotrebných výrobkov
− čerstvých húb jedlých a ostatných lesných plodov - len na základe osvedčenia o
osobitnej spôsobilosti na predaj húb, oprávnenie sa týka len tých druhov húb,
ktoré sú uvedené v osvedčení
− včelieho medu, produktov z medu, slepačích vajec len na základe osvedčenia o
spôsobilosti pre túto činnosť vydaného príslušným orgánom veterinárnej správy
− mäsa a mäsových výrobkov na základe osvedčenia o spôsobilosti podmienok
predaja vydaných príslušným orgánom veterinárnej správy
− sezónne, úžitkové a ozdobné predmety (najmä k veľkonočným a vianočným
sviatkom, pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam),
− poľnohospodárske produkty ktoré nie sú určené na výživu ľudí, najmä kvety
rezané alebo črepníkové, priesady, ozdobné kry, semená, ovocné stromy a kríky,
vianočné stromčeky, čečina a pod. s príslušným označením a potvrdením o ich
nadobudnutí,
− galantériu, odev a obuv, koberce, záclony, textil,
− hračky, balóny, hobby predmety, remeselné výrobky a umelecké výrobky napr.
z keramiky, dreva, skla, dreva, kameňa, železa, prútia, textilu, tzv. ručné práce,
sviečky, mydlá, oleje, bižutérie,
− vinárska, vinohradnícka a záhradkárska technika, záhradkárske a hobby
predmety;
B. popri služieb uvedených v § 8 zákona č. 178/1998 Z. z. sa povoľuje poskytovanie
nasledovných služieb za podmienok stanovených v trhovom poriadku správcu:
− pohostinských a reštauračných služieb, rýchleho občerstvenia a stravovania
− brúsenia nožov, nožníc a nástrojov,
− opravy dáždnikov,
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− opravy a čistenie obuvi,
− kľúčovej služby.
Článok 5

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
Na trhových miestach obce Komoča sa stanovujú nasledovné trhové dni, predajný
a prevádzkový čas :
− Na trhovisku č. 1: utorok a štvrtok ak nepripadne na sviatok od 8:00 hod. do
15:30 hod.
− Na trhovisku č. 2: trhové dni a prevádzková doba sú na základe žiadosti
individuálne posúdené obecným úradom Komoča
− Na trhovisku č. 3: trhové dni a prevádzková doba sú na základe žiadosti
individuálne posúdené obecným úradom Komoča.
Článok 6

Technické a ďalšie podmienky stanovené pre stánky a pre označenie predávajúceho
1. Stánok s trvalým stanovišťom musí spĺňať nasledovné podmienky:
− technické podmienky: stánok o rozmeru 3 x 3 m, odchýlku schvaľuje správca
trhoviska, inštalovaný svetelný a zásuvkový obvod, prípadné zateplenie,
samostatný uzamykateľný vstup, uzamykateľné výklopné predné panely
2. Predávajúci je povinný označiť svoje predajné zariadenie na vhodnom a viditeľnom
mieste obchodným menom a sídlom predávajúceho v prípade právnickej osoby alebo
obchodným menom a miestom podnikania fyzickej osoby- podnikateľa (menom
a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť), alebo menom a priezviskom
a bydliskom fyzickej osoby v prípade ak predávajúcim je osoba podľa § 10 ods. písm.
b) a c) zákona č. 178/1998 Z. z..
Článok 7
Ambulantný predaj v obci
1. V obci Komoča sa ambulantne môžu predávať výrobky uvedené v § 9 ods. 1 zákona č.
178/1998 Z.z..
2. V obci Komoča v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. je možné ambulantne
predávať potraviny:
a. ovocie a zelenina, aj ako poľnohospodárske prebytky
b. vajcia,
c. med a včelie produkty,
d. mlieko a mliečne výrobky (napr. syry, syrové výrobky, bryndza, tvaroh a pod.),
e. mäso, mäsové výrobky,
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f. pukance (popcorn), tekvicové a slnečnicové semienka (jadierka), sušené ovocie,
oriešky, mandle apod.,
g. sladkovodné trhové ryby,
h. nakladaná a konzervovaná zelenina a domáce zaváraniny, kvasená kapusta, varená
kukurica,
i. potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení (napr. káva, čaje, koreniny, rôzne
rastlinné oleje, a pod.),
j. pekárenské výrobky - chlieb, pečivo, pagáče a pod.;
k. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste (napr. cigánska pečienka, kebab,
lokše, langoše, víno, burčiak, pivo, medovina, varené víno, punč, káva, čaj a pod.),
l. spotrebiteľsky balené ovocné šťavy a domáce sirupy, mušty, bioprodukty a pod.,
m. víno, medovina, produkty z hrozna a iných druhov ovocia, pivo v spotrebiteľskom
balení,
n. balené mrazené krémy, balená a nebalená zmrzlina, ľadová drť,
o. lesné plody,
p. liečivé rastliny, byliny, sušené bylinky, ak nejde o rastliny, ktorých predaj je podľa
osobitného predpisu zakázaný,
q. čerstvé jedlé huby a spotrebiteľsky balené sušené huby,
r. cukrárske a cukrárenské výrobky (napr. cukrová vata, cukrovinky, štrúdle, zákusky,
čajové pečivo, medovníky, oblátky, trdelníky a pod.),
s. pochutiny (napr. pečené gaštany, pečené a smažené zemiaky a pod),
t. výživové doplnky.
3. Podmienky predaja potravín:
a. Ak sa na predaj potravín vyžaduje rozhodnutie o schválení alebo potvrdenie o
registrácii príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len RVPS),
alebo iné oprávnenie orgánov potravinového dozoru, napr. rozhodnutie príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ) alebo úradu verejného
zdravotníctva (ďalej len ÚVZ), alebo povolenie iných orgánov, ďalej napr. osvedčenie,
doklady o spôsobe nadobudnutia a pod., je predávajúci povinný mať takéto dokumenty
k dispozícii.
b. Konkrétne potraviny musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných
predpisov, môžu sa predávať len zdravotne nezávadné, musia byt' očistené, zbavené
hrubých nečistôt, dôstojne umiestnené a uskladnené (debničky, stojany a pod.),
hygienicky balené, a ak je to potrebné, skladované v regulovaných teplotných
podmienkach.
c. K predaju je potrebné dodržať podmienky dané v stanoviskách príslušných orgánov.
d. Potraviny musia pochádzať od registrovaných prevádzkovateľov, výrobcov,
prvovýrobcov, s dodržaním nasledovných predpisov:
‒ pri predaji potravín - zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších
predpisov a súvisiacich predpisov,
‒ v prípade predaja malých množstiev prvotných a spracovaných produktov rastlinného
a živočíšneho pôvodu - Nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá a Nariadenia
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‒

‒

‒

‒

‒

vlády SR č. 360/2011 Z. z. v platnom znení, ktorým sa ustanovujú hygienické
požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov
rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov
konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam.
produkty živočíšneho pôvodu všeobecne: produkty musia pochádzať zo schválenej
prevádzkarne podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, s výnimkou nespracovaných prvotných produktov živočíšneho
pôvodu pochádzajúcich od zaregistrovaných prvovýrobcov.
predaj mäsa a potravín živočíšneho pôvodu formou ambulantného predaja vyžaduje
schválenie rozhodnutím ÚVZ, prípadne príslušným RÚVZ podľa zákona č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niekto1ých
zákonov.
pre predaj rýb (sladkovodné tržné ryby) a predaj medu sa vyžaduje potvrdenie o
registrácii v súlade s § 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, ktorým príslušná RVPS potvrdzuje, že prvovýrobca je riadne
zaregistrovaný a ním predávané nespracované produkty pochádzajú z jeho vlastného
chovu.
huby možno predávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré vydal
miestne príslušný RÚVZ v zmysle § 15 odsek 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
predaj malých množstiev prvotných produktov rastlinného pôvodu (obilniny, zelenina,
ovocie, strukoviny a pod.) z vlastnej pestovateľskej činnosti a malé množstvá
spracovaných produktov (spracované ovocie, zelenina, produkty z obilia a zemiakov,
sušené produkty a pod.), môže byť vykonávaný fyzickou osobou, ktorá je riadne
zaregistrovaná na príslušnej RVPS a ňou predávané produkty pochádzajú z vlastnej
pestovateľskej činnosti v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z.
v znení nariadenia vlády SR č. 100/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické
požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov
rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov
konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam.
Článok 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Komoča číslo
99/11122019 zo dňa 11.12.2019.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce
Komoča.
V Komoči, dňa 12.12.2019
Imrich Lukács
starosta obce
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