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Obec Malý Lapáš 
 

  
 
 
 
 

 

 
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie  

Obce Malý Lapáš č. 05/2019  
o určení podmienok predaja výrobkov a 

poskytovaní služieb na trhových miestach v 
obci 

 
 
Obec Malý Lapáš 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 o určení 

podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci 
 
 
 

Článok 1 
Trhové miesta 

 
(1) Na území obce sú tieto miesta určené na prevádzkovanie trhového miesta: 

a) príležitostný trh na verejnom priestranstve na ul. Na pažiti 
b) príležitostný trh na verejnom priestranstve pred obecným úradom 
c) príležitostný trh na verejnom priestranstve na futbalovom ihrisku 
d) pre ambulantný predaj je vyhradené priestranstvo pred obecným úradom a na futbalovom 

ihrisku 
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Článok 2 
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 3 
Príležitostné trhy 

 
(1) Trhovými dňami príležitostných trhov sú pondelok až nedeľa s predajným a prevádzkovým 

časom od 7:00 do 22:00 hod. 
 

Článok 4  
Označenie predávajúceho 

 
(1) 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 5 
Povolený sortiment výrobkov 

 
(1) Na trhových miestach je možné predávať: 
 a) ovocie a zeleninu, 
 b) dekorácie k sviatkom, ako je Pamiatka zosnulých, Vianoce, 
 c) textil a obuv, 
 d) včelie produkty, 
 e) sušené ovocie, orechy a semená, 
 f) kvety, 
 g) syry, 
 h) lesné plody, 
 i) vajcia. 
 

Článok 6 
Povolený sortiment služieb 

 
(1) Nad rámec § 8 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach je možné na trhových miestach poskytovať aj nasledovné služby: 
 

a) pohostinské, reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie 
b) brúsenie nožov, nožníc, náradia 
c) oprava dáždnikov 
d) oprava a čistenie obuvi 
e) kľučiarske služby 
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f) rezanie kapusty 
g) fotografické, video a reprografické služby 
h) brašnárske služby 
i) vypožičiavanie športových potrieb (napr. korčule a pod.) 
j) služby mobilnej optiky (meranie zraku, vnútroočný tlak a pod.) 

 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 

XX/2019 zo dňa 06.06.2019 a vyvesené dňa XX.XX.2019 . 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa XX.XX.2019. 
(3) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN 03/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní 

služieb na trhových miestach. 
 
 

 


