
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE

č. 2/2007

O PODMIENKACH  PREDAJA A POSKYTOVANIA SLUŽIEB 
NA ÚZEMÍ OBCE  VERNÁR

Obecné zastupiteľstvo vo Vernári na základe § 4, odst. 3  písmena d), h) a i) 
zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  a zákona č. 
178/98  Z.z.  o  podmienkach  predaja  výrobkov  a  poskytnutia  služieb  na  trhových 
miestach v znení neskorších predpisov  s použitím ustanovení zák. č. 250/2007 Z.z. o 
ochrane spotrebiteľa, zák. NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách  sa uznieslo na tomto 
všeobecnom záväznom nariadení:  

 Článok  1
ÚVODNÉ  USTANOVENIA

 Týmto všeobecne záväzným nariadením sa podrobnejšie upravujú podmienky 
predaja  a poskytovania služieb v obci Vernár v súlade s platnou  právnou úpravou.

Článok  2
VZŤAH  OBCE  A  PODNIKATEĽSKÝCH  SUBJEKTOV

1.  Obec  pri  plnení  úloh  samosprávy  spolupracuje  s  podnikateľskými 
právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci (§ 4 odst. 5 zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení).

2.  V  záujme  naplnenia  jednej  zo  zákonných  samosprávnych  funkcií  - 
usmerňovanie  ekonomickej činnosti v obci, ako aj pre potreby štatistiky, obec vedie 
evidenciu už existujúcich právnických a fyzických osôb, ktoré majú sídlo alebo stálu 
prevádzku na jej  území.

3.  Právnická alebo fyzická osoba, ktorá získa povolenie alebo oprávnenie na 
podnikanie alebo začne vykonávať inú zárobkovú činnosť na území SR, je povinná 
registrovať sa do 30 dní u miestne príslušného správcu dane , tj. na Obecnom úrade vo 
Vernári. Daňovník je povinný oznámiť obci ako správcovi dane do 30 dní zriadenie 
prevádzkárne a jej umiestnenie na území obce, ako aj prípadné zrušenie prevádzky 
/zák. č. 511/1992 o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov, § 31, ods. 
1,3/.

4. Obec sleduje a pravidelne hodnotí úroveň uspokojovania potrieb obyvateľov 
obce,  navrhuje  a  vykonáva  opatrenia  na  zabezpečenie  riadneho  a  plynulého 
zásobovania  spotrebiteľov a opatrenia na zabezpečenie poskytovania služieb.

5. Subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť v obci sú okrem základných 



povinností podnikateľských subjektov, zakotvených v platných zákonných normách, 
povinné:
- udržiavať čistotu prevádzky a okolia zariadenia,
- dodržiavať prevádzkovú dobu schválenú Obcou Vernár
- dodržiavať hygienické predpisy a normy,
- dodržiavať nepodávanie alkoholických nápojov mladistvým,
- pri zásobovaní dbať, aby neboli poškodzované a znečisťované verejné priestranstvá, 
zelené plochy a miestne komunikácie.

Článok  3
ČAS PREDAJA  A  POSKYTOVANIA  SLUŽIEB

1. Čas predaja a poskytovania služieb musí vychádzať z toho, aby v maximálnej 
možnej  miere  boli  uspokojené  potreby  obyvateľov,  ale  aj  oprávnené  požiadavky 
podnikateľských  subjektov.

2. Obec Vernár určuje čas predaja v obchodných prevádzkach a prevádzkach na 
poskytovanie služieb na území obce takto:

- otváracia doba sa stanovuje v rozmedzí od 6.00 hod do 24.00 hod. V čase od 
22.00 – 24.00 hod je povinnosť prevádzkovateľa dodržiavať pravidlá nočného 
kľudu.

- v prípade  konania  spoločenských  akcií  /svadby,  diskotéky,  rodinné  oslavy 
a pod./ sa otváracia doba zariadení stanovuje do 04.00 hod. 

Podnikateľský  subjekt  nemôže  svojvoľne  -  bez  písomného  súhlasu  obce,  čas 
predaja meniť.
Pri  oprávnených  sťažnostiach  občanov  na  činnosť  takýchto  zariadení  môže  obec 
prevádzkovú dobu v prevádzke upraviť.

3.Podnikateľský subjekt zaoberajúci sa obchodnou činnosťou a poskytovaním 
služieb  je  povinný  na  vhodnom  a  trvalo  viditeľnom  mieste  prevádzky  vyvesiť 
prevádzkovú  a  predajnú   dobu,  názov  prevádzkovateľa  a meno  zodpovedného 
vedúceho. 
 

Článok  4
AMBULANTNÝ   PREDAJ

1.Ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na 
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na 
verejnom priestranstve.

Obec Vernár nemá zriadené trhovisko ani tržnicu.
Ambulantný predaj  v obci je  povolený na vymedzenom priestranstve v obci 

Vernár (priestranstvo v ulici Suchá) po zaplatení príslušného poplatku za užívanie 
verejného priestranstva na Obecnom úrade vo Vernári.
Doklad o zaplatení poplatku je predávajúci povinný  uschovať po celú dobu predaja a 
na požiadanie ho predložiť kontrolným orgánom. 

2.  Pri  výkone  ambulantného  predaja  podnikateľ  sa  musí  preukázať  platným 
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živnostenským oprávnením alebo potvrdením príslušnej  obce pri  predaji  prebytkov 
dosiahnutých  vlastnou  pestovateľskou  činnosťou  a  predaji  ľudových  umeleckých 
predmetov.

3. A/. V obci sa ambulantne môžu predávať:
a.) knihy, denná a periodická tlač,
b.) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výroby,
c.) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
d.) balená a nebalená zmrzlina (odvol. na zák. 152/95 Z.z. o  potravinách),
e.) zelenina a ovocie, obilniny
f.) kvetiny,
g.) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.

B/.V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa 
osobitného  predpisu  (§  36  zák.  455/91  Zb.  v  znení  neskorších  predpisov,  zák.  č. 
152/95 Z.z. o potravinách)

Predaj chovnej hydiny a zvierat v pojazdných predajniach v obci je povolený 
len za podmienok uvedených v zákone v pri dodržaní hygienických zásad /povinnosť 
preukázať sa veterinárnym osvedčením nie starším ako 3 dni/.

C/. Ambulantný predaj pri cestách  a mimo obcou určených predajných miest sa 
zakazuje.

4.  Predaj  alkoholických  nápojov  (vrátane  piva),  liehu,  tabaku  a  tabakových 
výrobkov, zbraní, streliva, výbušnín, omamných látok, liekov, jedov, pyrotechnických 
výrobkov,  tlač  a  iné  veci,  ktoré  ohrozujú   mravnosť,  automobily,  motocykle,  ich 
súčiastky a príslušenstvo,  chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,  živé 
zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb (zákaz sa nevzťahuje na propagačné 
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov) 
formou ambulantného predaja na území obce je zakázaný.

Ambulantný predaj alkoholických a tabakových výrobkov je povolený len na 
kultúrno-spoločenských a športových akciách poriadaných v obci s jej súhlasom.

5.Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce 
potreby,  elektronické  výrobky,  výrobky  spotrebnej  elektroniky,  drobný  tovar, 
papierenské  výrobky,   kozmetika,  drogériový  tovar,  športové  potreby  a  hračky  sa 
môžu  predávať  len  v  prevádzkach,  v stánkoch,  na  príležitostných  trhoch  a  pred 
prevádzkarňou jej prevádzkovateľom.

Tieto  obmedzenia  sa  nevzťahujú  na  propagačné  predajné  akcie  spojené  s 
podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.

6. Obec Vernár súhlasí s organizovaním príležitostných trhov - predajných akcií 
- formou dočasného predaja pri použití prenosných predajných zariadení (stoly, pulty, 
stojany a pod.)  Usporiadanie predajnej akcie podlieha povoleniu obce.

Súčasne určuje:
a.) miesto konania: zasadačka obecného úradu alebo  iný objekt určený obcou, 

prípadne priestranstvo v ulici Suchá.
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b.)  druh  tovaru:  obuv,  textilné  a  odevné  výrobky,  kozmetika,  drobný tovar, 
domáce potreby, športové potreby a hračky, elektronické výrobky, výrobky spotrebnej 
elektroniky

c.) druh trhov : sezónne
d.) rozsah príležitostných trhov : 1 - 3 dni
7. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a.) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b.) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov,
c.) oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby
d/ ďalšie služby so súhlasom obce.
8. Predávajúci ambulantným spôsobom je povinný udržiavať predajné miesto a 

jeho okolie  v čistote a po skončení predaja ho uviesť  do pôvodného stavu.

Článok  5
SANKCIE  A   POKUTY

1.  Obec  Vernár  môže  za  porušenie  tohto  nariadenia  obce  uložiť  fyzickej 
a právnickej osobe v zmysle §12 zák. 178/98 Zb. v znení neskorších predpisov pokutu 
vo výške od 5 000 – Sk do  500 000,- Sk .

2.  Obec môže v súvislosti  s porušovaním ustanovení tohto VZN a ostatných 
súvisiacich právnych predpisov, navrhnúť v súlade s §  58 zák. č.
 455/1991  Zb.  o  živnostenskom   podnikaní  v  znení  zmien  a  doplnkov  odňatie 
živnostenského  oprávnenia,  príp.  pozastavenie   výkonu  živnostenskej  činnosti 
príslušného úradu.

Článok 6
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

1.  Kontrolu  nad  dodržiavaním  tohto  nariadenia  vykonávajú  poverení 
zamestnanci obce a    kontrolór obce.

2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Vernári.
3. VZN č.2/2007 schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Vernári  dňa 10. augusta 

2007 uznesením č. 37/2007/a.
4. VZN č. 2/2007 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na území obce 

Vernár   nadobúda účinnosť dňom 1.9.2007. 

 Vladimír Macurák
    starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa
Zvesené z úradnej tabule dňa
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