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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle obce Valaliky dňa: 13.11.2018
VZN schválené obecným zastupiteľstvom dňa : 12.12.2018
VZN vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Valaliky dňa: 14.12.2018
VZN nadobúda účinnosť dňa: 28.12.2018
Obec Valaliky podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a podľa § 3 ods. 8 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 vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky
č. 3/2018
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce
Valaliky
Článok 1
Základné ustanovenia
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhovisku, pri ambulantnom predaji a príležitostnom trhu.
Článok 2
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku
1) Na trhovisku na Dopravnom ihrisku a na trhovom mieste na Kokšovskej ulici pri
Potravinách u Jakaba je možné predávať výrobky a poskytovať služby:
a) rastlinné produkty (ovocie, zelenina, orechy, jedlé strukoviny, mak, kvetinová
sadba, priesady)
b) cestoviny, balené potraviny
c) živočíšne produkty (slepačie vajcia, med)
d) dreviny určené na výsadbu
e) textilné výrobky, odevné výrobky a obuv
f) drevený nábytok
g) domáce potreby
h) drogériový tovar a hračky
i) športové potreby
j) čistenie peria
k) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
l) oprava dáždnikov
m) oprava a čistenie obuvi
n) kľúčové služby
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Článok 3
Ambulantný predaj

1) Pre účely ambulantného predaja je určené parkovisko pred Obecným úradom Valaliky
a parkovisko pred Potravinami u Jakaba na Kokšovskej ulici so súhlasom vlastníka
nehnuteľnosti.
2) V rámci ambulantného predaja je možné predávať:
a) mäso a mäsové výrobky,
b) mliečne výrobky,
c) sortiment uvedený v §9 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z..
3) Predávať výrobky a poskytovať služby na trhovom mieste s ambulantným predajom je
možné iba na základe povolenia, ktoré vydáva Obec Valaliky. Žiadosť o vydanie povolenia
sa podáva osobne v knižnici Obecného úradu Valaliky, písomne na adresu Obecný úrad
Valaliky, Poľná 8, Valaliky 044 13 alebo elektronicky cez UPVS.
4) Predajca je povinný pre účely vydania povolenia predložiť doklady, ktoré ustanovuje §3
ods. 4 a ods. 5 zákona č. 178/1998 Z.z..
Článok 4
Príležitostný trh
1) Pre účely príležitostného trhu je určené parkovisko pred Obecným úradom Valaliky,
Dopravné ihrisko a časť Športovej ulice.
2) Ďalšie podmienky upravujúce predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom
trhu určuje trhový poriadok, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto nariadenia.
Článok 5
Predajný čas
1) Na trhovisku na Dopravnom ihrisku je predajný čas stanovený od pondelka do piatku od
7.30 – 21.00 hod.. okrem štátnych a cirkevných sviatkov, kedy je trhovisko zatvorené.
2) Na trhovom mieste na Kokšovskej ulici pri Potravinách u Jakaba je predajný čas od
pondelka do soboty od 7.30 – 21.00 hod.. V dňoch štátnych a cirkevných sviatkov je
možné predávať výrobky a poskytovať služby iba so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti.
3) Ambulantný predaj môže predajca uskutočňovať od pondelka do piatku od 7.30 – 21.00
hod. okrem štátnych a cirkevných sviatkov.
4) V rámci príležitostného trhu na Športovej ulici je možné predávať iba dňa 1.11. v čase od
6.00 hod. do 15.00 hod..
5) V rámci príležitostného trhu na parkovisku pred Obecným úradom Valaliky a Dopravným
ihriskom je možné predávať výrobky a poskytovať služby iba v deň, v ktorom sa koná
valalický jarmok alebo podujatia organizované obcou v čase od 8.00 hod. do 21.00 hod.
Článok 6
Kontrolná činnosť
1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce,
b) poslanci obecného zastupiteľstva,
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c) hlavný kontrolór obce,
d) starostom poverení zamestnanci obce.
2) Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu
do 6638 € za porušenie tohto VZN.
3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení,
najneskôr však do troch rokov od porušenia. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení
pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo Valaliky dňa 12.12.2018 uznesením
č. 105/2018.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa: 28.12.2018.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Valaliky a jeho
prílohu č. 1 Trhový poriadok trhových miest zriadených v obci Valaliky.

Ing. Štefan Petrík
starosta obce

Vo Valalikoch, dňa 13.12.2018
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Príloha č. 1 k VZN č. 3/2018: Trhový poriadok trhoviska
TRHOVÝ PORIADOK TRHOVISKA
1. Trhoviskom je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza na Poľnej ulici za Obvodným
zdravotným strediskom označené ako Dopravné ihrisko.
2. Na trhovisku je možné predávať výrobky a poskytovať nasledovné služby:
a) rastlinné produkty (ovocie, zelenina, orechy, jedlé strukoviny, mak, kvetinová sadba,
priesady)
b) cestoviny, balené potraviny
c) živočíšne produkty (slepačie vajcia, med)
d) dreviny určené na výsadbu
e) textilné výrobky, odevné výrobky a obuv
f) drevený nábytok
g) domáce potreby
h) drogériový tovar a hračky
i) športové potreby
j) čistenie peria
k) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
l) oprava dáždnikov
m) oprava a čistenie obuvi
n) kľúčové služby
3. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhovom mieste je možné iba na základe
povolenia, ktoré vydáva Obec Valaliky. Žiadosť o vydanie povolenia sa podáva osobne
v knižnici Obecného úradu Valaliky, písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná
8, Valaliky 044 13 alebo elektronicky cez UPVS.
4. Správca trhoviska vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb osobe,
ktorá predloží:
a) v prípade právnickej osoby údaje pre overenie existencie oprávnenia na
podnikanie elektronickým spôsobom,
b) v prípade fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie fotokópiu dokladu oprávnenia
na podnikanie,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ak ide o lesné plodiny,
ak je žiadateľom fyzická osoba.
d) Čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho
vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve.
e) Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou
f) 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.
g) Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy
elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu
o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa alebo
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čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z., že
nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú
registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu).
h) Doklad preukazujúci, 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, ktorý ho oprávňuje
na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto
pozemku.
5. Povinnosti predávajúcich na trhovom mieste:
a) označiť svoje predajné miesto
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú
pokladnicu
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miest čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
g) využívať pre účely predaja výrobkov a poskytovania služieb vlastné prenosné
predajné pulty a stánky,
h) predajca je oprávnený vstúpiť vlastným motorovým vozidlom do areálu trhoviska
iba na nevyhnutný čas pre účely vyloženia výrobkov a ostatného príslušenstva.
Motorové vozidlo je predajca následne povinný zaparkovať na parkovisku pred
Obecným úradom Valaliky.
6) Na trhovisku na Dopravnom ihrisku je predajný čas od pondelka do piatku od 7.30 –
21.00 hod. okrem štátnych a cirkevných sviatkov, kedy je trhovisko zatvorené.
6. Správca trhoviska neposkytuje prenosné predajné zariadenia.
7. Poplatok za užívanie priestoru trhoviska sa určuje podľa plochy, ktorú predajca
využíva na predajné účely, a to:
a) pri ploche do 5 m2 sa určuje poplatok 4 €/deň
b) pri ploche do 10 m2 sa určuje poplatok 6 €/deň
c) pri ploche do 20 m2 sa určuje poplatok 12 €/deň
d) pri ploche nad 20 m2 sa určuje poplatok 20 €/deň.
8. Správcom trhoviska je Obec Valaliky so sídlom Poľná 165/8, Valaliky 044 13,
IČO: 00324850, tel. č.: 055/202 89 52.
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Príloha č. 2 k VZN č. 3/2018: Trhový poriadok príležitostného trhu

A. Príležitostný trh na časti Športovej ulice
1) V rámci príležitostného trhu na časti Športovej ulice je predajca oprávnený umiestniť
predajné zariadenie najskôr od vzdialenosti 5 m od križovatky s Hlavnou ulicou až po
jeho odkonzultovaní s oprávneným zamestnancom Obce Valaliky.
2) Predajca je oprávnený predávať výrobky a poskytovať služby:
a) obuv, textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky
b) cukrovinky
c) hračky a rozličný tovar
d) domáce potreby
e) drogériový tovar
f) športové potreby
3) je predajca povinný najneskôr do 25.10. aktuálneho roku podať žiadosť o vydanie
povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na tlačive, ktorý tvorí Prílohu č. 3
tohto nariadenia, a to poštou na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky 044 13,
e-mailom na adresu: kultura@valaliky.sk alebo elektronicky prostredníctvom UPVS.
4) Správca trhového miesta vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
osobe, ktorá predloží:
a) v prípade právnickej osoby údaje pre overenie existencie oprávnenia na
podnikanie elektronickým spôsobom,
b) v prípade fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie fotokópiu dokladu oprávnenia
na podnikanie,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ak ide o lesné plodiny,
ak je žiadateľom fyzická osoba.
d) čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho
vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve.
e) Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou
f) 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.
g) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy
elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu
o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa alebo
čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z., že
nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú
registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu).
h) Doklad preukazujúci, 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, ktorý ho oprávňuje
na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto
pozemku.
5) Povinnosti predávajúcich na trhovom mieste:
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a) označiť svoje predajné miesto
b) dodržiavať trhový poriadok
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú
pokladnicu
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miest čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
g) využívať pre účely predaja výrobkov a poskytovania služieb vlastné prenosné
predajné pulty a stánky,
h) predajca je oprávnený parkovať vlastné motorové vozidlo na Športovej ulici na
mieste, ktoré na tento účel určí poverený zamestnanec obce.
V rámci príležitostného trhu na časti Športovej ulice je možné predávať výrobky
a poskytovať služby iba dňa 1.11. v čase od 06.00 hod. do 15.00 hod..
Správca príležitostného trhu neposkytuje prenosné predajné zariadenia.
Poplatok za užívanie trhového miesta sa určuje podľa plochy, ktorú predajca využíva na
predajné účely, a to 4 €/m2 a deň. Poplatok je nutné zaplatiť minimálne 48 hodín pred
dňom predaja.
Správcom príležitostného trhu je Obec Valaliky so sídlom Poľná 165/8, Valaliky 044 13,
IČO: 00324850, tel. č.: 055/202 89 52.

B. Príležitostný trh na parkovisku pred Obecným úradom Valaliky
a Dopravnom ihrisku
1) V rámci príležitostného trhu na parkovisku pred Obecným úradom Valaliky a Dopravným
ihriskom je predajca oprávnený umiestniť predajné zariadenie až po jeho odkonzultovaní
s oprávneným zamestnancom Obce Valaliky.
2) Predajca je oprávnený predávať výrobky a poskytovať služby:
g) obuv, textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky
h) cukrovinky
i) hračky a rozličný tovar
j) domáce potreby
k) drogériový tovar
l) športové potreby
m) alkoholické a nealkoholické nápoje
n) rýchle občerstvenie
3) Pre účely zriadenia trhového miesta na príležitostnom trhu je predajca povinný najneskôr
do 5. 6. aktuálneho roku podať žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na tlačive, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tohto nariadenia, a to poštou
na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky 044 13, e-mailom na adresu:
kultura@valaliky.sk alebo elektronicky prostredníctvom UPVS.
4) Správca trhového miesta vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
osobe, ktorá predloží:
a) v prípade právnickej osoby údaje pre overenie existencie oprávnenia na
podnikanie elektronickým spôsobom,
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b) v prípade fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie fotokópiu dokladu oprávnenia
na podnikanie,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ak ide o lesné plodiny,
ak je žiadateľom fyzická osoba.
d) čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho
vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve.
e) Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou
f) 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.
g) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy
elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu
o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa alebo
čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z., že
nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú
registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu).
h) Doklad preukazujúci, 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, ktorý ho oprávňuje
na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto
pozemku.
Povinnosti predávajúcich na trhovom mieste:
a) označiť svoje predajné miesto
b) dodržiavať trhový poriadok
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú
pokladnicu
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miest čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
g) využívať pre účely predaja výrobkov a poskytovania služieb vlastné prenosné
predajné pulty a stánky.
V rámci príležitostného trhu je možné predávať výrobky a poskytovať služby iba v deň,
v ktorom sa koná valalický jarmok v čase od 8.00 do 21.00
Poplatok za užívanie trhového miesta sa určuje podľa plochy, ktorú predajca využíva na
predajné účely, a to 4 €/m2 a deň. Poplatok je nutné zaplatiť minimálne 48 hodín pred
dňom predaja.
Správcom príležitostného trhu je Obec Valaliky so sídlom Poľná 165/8, Valaliky 044 13,
IČO: 00324850, tel. č.: 055/202 89 52.
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Príloha č. 3 k VZN č. 3/2018:
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta
Názov podujatia:______________________________________________________
Miesto: _______________________________Dátum: ________________________

Meno a priezvisko fyzickej osoby */
Obchodné meno právnickej osoby */
Adresa trvalého bydliska fyzickej osoby */
Sídlo právnickej osoby */
Dátum narodenia fyzickej osoby */ **/
DIČ právnickej osoby */
___________________
**/ Uviesť v prípade, ak FO dala súhlas na
spracovanie osobných údajov
Číslo DKP */Daňový kód elektronickej
registračnej pokladnice
Pridelené IČO:
sortiment, ktorý ponúkate:
veľkosť predajného stánku:
telefonický kontakt:
mailová adresa:
podpis:
*/ nehodiace sa škrtnite
Obec Valaliky
Poľná 8
044 13 Valaliky
zodpovedná osoba : Martina Matiová
t.č. - 055/2028952
email: kultura@valaliky.sk
K vyplnenej žiadosti, ktorú môžete zaslať aj mailom, je potrebné pripojiť fotokópiu:
v prípade právnickej osoby údaje pre overenie existencie oprávnenia na podnikanie
elektronickým spôsobom,
v prípade fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie fotokópiu dokladu oprávnenia na
podnikanie,
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ak ide o lesné plodiny, ak je
žiadateľom fyzická osoba.
čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve.
Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou
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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.
fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení
daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa alebo čestné vyhlásenie
žiadateľa s uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z., že nie je povinný na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo
virtuálnu registračnú pokladnicu).
Doklad preukazujúci, 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, ktorý ho oprávňuje na
uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto
pozemku.
podpísaný súhlas so spracúvaním osobných údajov (je súčasťou žiadosti)
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Súhlas so spracúvaním osobných údajov
(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)
Titul:
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

Dole podpísaný/ná : _________________udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich
osobných údajov uvedených v Žiadosti o povolenie na predaj alebo poskytovanie služieb na
trhovom mieste:___________ dňa: __________ v obci Valaliky podľa zák. č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“)
Obci Valaliky na účely pridelenia trhového miesta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov
platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 19 zákona
č. 18/2018 Z. z.

V________________________dňa:_______________

-----------------------------------------------podpis

