
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MOŠOVCE      
 č. 4  

„TRHOVÝ PORIADOK PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU - MOŠOVSKÝ JARMOK“                                                                    
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Mošovce dňa: 29. 7. 2005 
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Mošovce dňa: 16. 8. 2005 
VZN nadobúda účinnosť dňa: 31. 8. 2005 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Mošovciach na základe ustanovenia § 11 ods. 3 písm. g zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov a § 3ods. 3 zákona NR SR 
č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
a zákona č. 310/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane 
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 
toto: 
    
                          Všeobecne záväzné nariadenie obce Mošovce č. 4 
                    „Trhový poriadok príležitostného trhu – Mošovský jarmok“ 
 
                                                                     § 1.  

        Úvodné ustanovenia 
  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb na Mošovskom jarmoku (ďalej len MJ), ktorého správcom je Obec 
Mošovce - Obecný úrad Mošovce, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri 
predaji výrobkov a poskytovaní služieb na MJ a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole tohto 
VZN počas konania MJ.  
 
      § 2. 

Základné pojmy 
  Na účely tohoto VZN sa : 
  a.)   príležitostným trhom rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas konania  
         MJ, 
  b.)  čestným predsedom MJ je starosta obce, 
  c.)  starosta obce menuje a odvoláva členov organizačného výboru MJ 
  d.)  organizačným výborom MJ sa rozumie skupina zamestnancov OcÚ, dobrovoľníkov  
        z radov občanov a poslancov obecného zastupiteľstva ako aj ďalších organizácií    
        zabezpečujúcich technické a organizačné podmienky konania MJ. 
 
      § 3. 
                                                       Určenie priestoru MJ 
  Miestom konania MJ je Kollárovo námestie s časťami  priľahlých ulíc Krčméryho, Jána 
Kollára, Partizánska a Mládeže. 
 
       

 
 
§ 4. 

   



   Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb. 
  1.)  Počas MJ je možné predávať nasledovné výrobky: 
   a)  produkty z vlastnej drobnej poľnohospodárskej výroby, t.j. ovocie, zelenina, zemiaky  
        (okrem sadbových), zeleninové kvetinové sadivo, lesné plody, 
   b)  vlastné po domácky vyrábané alebo spracované drobné kuchynské potreby z dreva,  
        košikárske výrobky a ostatné domáce výrobky z prútia, peria a kože,  
   c)  okrasná keramika a umelé kvety, 
   d)  potravinárske výrobky, 
        d1)  výsekové mäso, hydina, králiky, delené mäso jatočných zvierat a zveriny,  
               opracované ryby, výrobky z tepelne ošetreného kravského, ovčieho a kozieho  
                mlieka, slepačie vajcia, pekárenské výrobky a cukrárenské výrobky (ak je na tento  

    účel vyhradené miesto s chladiacimi vitrínami, prívodom tečúcej teplej vody  
    zahriatej najmenej na 50° C a studenej pitnej vody, vhodnými skladovacími  
    priestormi a ľahko čistiteľným vnútorným zariadením). 

        d2)  neoznačené konzumné vajcia z vlastnej výroby, tzv. prebytkov, ak: 
- pochádzajú z vlastného chovu predávajúceho, 
- počet predávaných vajec nepresahuje 200 ks za deň, 
- vajcia nie sú staršie ako 14 dní odo dňa znášky,  

        d3)  med- zdravotne nezávadný (laboratórny rozbor štátom uznaným laboratóriom,  
               pričom každý kus spotrebiteľského balenia musí byť označený etiketou s  
               predpísanými údajmi), 
        d4)  trhové konzumné ryby, 
   e)  spotrebné výrobky , najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,  
        elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské  
        výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky,  
   f)  knihy, denná a periodická tlač, 
   g)  drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
   h)  jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 
 ch)  ovocie, zelenina a kvetiny. 
 
2.)  Počas MJ možno poskytovať tieto služby: 
  a)  pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 
  b)  brúsenie nožov nožníc a nástrojov, kovanie domáceho náradia, 
  c)  zdobenie perníkov 
  d)  ľudová technická zábava (ďalej len LTZ) 
  
3.)  Na MJ sa zakazuje predávať: 
  a)  zbrane a strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky, 
  b)  tabak a tabakové výrobky, 
  c)  tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť, 
  d)  lieh, destiláty a spotrebiteľský balené alkoholické nápoje, 
  e)  lieky, jedy, omamné a psychotropné látky  
  f)  automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
  g)  chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy, 
  h)  živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na propagačné  
       predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov. 
       
        § 5.   
                                Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 
1.  Počas konania MJ môžu predávať výrobky a poskytovať služby: 



   a)  fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, 
   b)  fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo  
        chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny. 
 
2.  Predávajúci na MJ je povinný: 
   a)  označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 
   b)  dodržiavať trhový poriadok MJ, 
   c)  dodržiavať pokyny členov organizačného výboru a organizačný poriadok MJ, 
   d)  používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, 
   e)  dodržiavať Potravinový kódex SR č.981/96 -100, Vestník MZ SR čiastka 9-13, 10  
        oddiel § 74-82- hygiena stánkového predaja potravín, zásady zákona č. 272/94 Z.z  
        o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/95 Z.z  
        o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z.z ako aj ostatných hygienických predpisov,  
        zdravotnej nezávadnosti potravinárskych výrobkov a surovín, uskladnenia, zdravotnej  
        a odbornej spôsobilosti.       
   f)  zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 
   g)  pri predaji váženého tovaru umožniť spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia 
 
3)  Predávajúci na MJ je povinný predložiť správcovi MJ a orgánom dozoru: 
   a)  doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb  
        na trhovom mieste a preukaz totožnosti, 
   b)  doklad o zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva,  
   c)  zdravotný preukaz a súhlas úradu verejného zdravotníctva z miesta bydliska resp. sídla  
        firmy, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 
   d)  pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu. 
   e)  doklad o nadobudnutí tovaru 
 
      § 6. 

     Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 
 1.  Trhovými dňami pre konanie MJ  sú spravidla piatok a sobota v prvom októbrovom  
      týždni. Presný termín konania, predajný a prevádzkový čas určí organizačný výbor  
      jarmoku osobitne pre každý rok v organizačnom poriadku. 
 2.  Predajný a prevádzkový čas Mošovského jarmoku: 
      piatok:  6.00 hod.- 18.00 hod. 
      sobota:  5.00 hod.- 18.00 hod. 
 3.  Pre stánky s občerstvením je predajný a prevádzkový čas predĺžený do 22.00 hod. 
 
      § 7. 
    Prenajímanie predajných zariadení 
  Predajné zariadenia správca MJ neprenajíma. 
       

§ 8. 
                                          Daň za užívanie verejného priestranstva 
  Daň za užívanie verejného priestranstva sa riadi cenníkom určeným organizačným výborom 
MJ spracovaným v súlade s VZN obce Mošovce č. 4/2004 o miestnych daniach 
a podmienkach určovania a vyberania dane na území obce Mošovce. 
 
      § 9. 
                        Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov           

            a poskytovania služieb a po skončení prevádzky 



  Predávajúci sú povinní : 
  a)  udržiavať čistotu  predajného miesta, 
  b)  dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja, 
  c)  zanechať po skončení predaja predajné miesto čisté, 
  d)  dodržiavať nočný kľud. 
 
                § 10. 
                   Sankčný systém  
  1.)  Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: 
        a)  príslušní zamestnanci OcÚ 
        b)  dobrovoľníci z radov občanov a poslanci obecného zastupiteľstva 
        c)  hlavný kontrolór obce 
  2.)  Za priestupky menšieho rozsahu možno uložiť fyzickej osobe blokovú pokutu do výšky  
        1000,-Sk. 
  3.)  Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku pri predaji podľa § 24 Zák. č. 372/1990 Zb.  
        o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov možno uložiť pokutu do výšky  
        10 000,- Sk. 
  4.)  Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie môže starosta obce  
         uložiť pokutu do výšky 200 000,- Sk v zmysle § 13. ods.8 písm. a) zákona SNR č.  
         369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov. 
  5.)  Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa  
         osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté. 
 
      § 11. 
     Záverečné ustanovenia 
  1.)  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 Trhový poriadok príležitostného trhu – Mošovský  
        jarmok schválilo obecné zastupiteľstvo v Mošovciach na svojom zasadnutí dňa 15.8. 
        2005 uznesením č. E/24/2005. 
  2.)  Všeobecne záväzné nariadenie Trhový poriadok príležitostného trhu – Mošovský jarmok  
        nadobúda účinnosť dňa 31.8. 2005. 
 
 
          
 
 

Ing. Ján Žirko 
         starosta obce 
 
 
 
 
 


