
 Dodatok č. 1 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU  NARIADENIU OBCE
PRAŠICE
č. 3/ 2015

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach  na území obce Prašice

VZN č.3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území obce Prašice sa mení  nasledovne:

Mení sa:

Pôvodné znenie: 

4
Ambulantný predaj výrobkov v obci  a poskytovanie  služieb na trhových miestach

1. V obci sa ambulantne môžu predávať:

a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
c) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a 
hračky sa môžu predávať len v prevádzkarňach   trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom 
na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom. Elektrotechnické 
výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete sa môžu predávať iba v stánkoch 
s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené podmienky pre bezpečné vyskúšanie ich 
funkčnosti. Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkarňach trhovísk. 
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 
e) balená zmrzlina, 
f) ovocie a zelenina, 
g) potraviny

 vajcia –  s  potvrdením od veterinára,
 cukrová vata,
 tekvicové semienka,
 potravinárske výrobky v pojazdných predajniach schválených príslušnými orgánmi 

verejného zdravotníctva,
 včelí med – musí byť chránený pred kontamináciou,  v obaloch spĺňajúcich 

požiadavky na obaly pre potraviny, zodpovedajúci požiadavkám podľa osobitného 
predpisu, s uvedením povinných údajov vrátane označenia pôvodu medu a dátumu 
balenia, 



 ovocie a zelenina – musí byť zachovaná bezpečnosť, kvalita a výživová hodnota pri 
zachovaní maximálnych povolených ročných množstiev predaja a pri dodržaní 
stanovených podmienok na kvalitu predávaného ovocia a zeleniny, 

 huby – na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie 
húb vydaného regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle kraja, 

 cukrovinky a cukrárenské výrobky (trvanlivé pečivo) – musia byť dodržané osobitné 
teplotné podmienky a výrobky musia byť chránené pred priamym slnečným žiarením. 

h) kvetiny, stromčeky
i) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.

2. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 
c) oprava dáždnikov, 
d) oprava a čistenie obuvi, 
e) kľúčové služby, 

Nové znenie: 

4
Ambulantný predaj výrobkov v obci  a poskytovanie  služieb na trhových miestach

1. V obci sa ambulantne môžu predávať:

a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
c) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a 
hračky sa môžu predávať len v prevádzkarňach   trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom 
na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom. Elektrotechnické 
výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete sa môžu predávať iba v stánkoch 
s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené podmienky pre bezpečné vyskúšanie ich 
funkčnosti. Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkarňach trhovísk. 
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 
e) balená zmrzlina, 
f) ovocie a zelenina, 
g) potraviny

 vajcia –  čerstvé slepačie vajcia, musia byť čisté , nie rozbité, s neporušenou 
škrupinou, resp. nie popraskané, bez cudzieho zápachu, musia byť účinne chránené 
pred akýmkoľvek poškodením, nárazmi, musia byť pri predaji držané v čistote 
a v suchu, chránené pred priamym slnečným žiarením a uchované pri stálej teplote za 
podmienok dodržiavania hygienických vlastností, ktorá nesmie byť nižšia ako +5 C 
a vyššia ako 18 C. Obaly, v ktorých sú uchovávané vajcia, nesmú byť zdrojom žiadnej
kontaminácie. Vajcia musia byť označené v zmysle ustanovení § 5  Nariadenia vlády 
SR č. 360/2011 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 prevádzkarniam.

 cukrová vata,
 tekvicové semienka – predaj musí zodpovedať ustanoveniam zákona č. 152/1995 Z.z.

o potravinách v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 100/2016, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 360/2011 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 prevádzkarniam, vrátane
príslušného označenia, pri predaji musia byť dodržané podmienky uchovania 
a vystavovania a chránené pred akoukoľvek kontamináciou. 

 potravinárske výrobky - predávať v pojazdných predajniach schválených na predaj 
potravín a na základe schválenia a vydaného Rozhodnutia príslušného Úradu 
verejného zdravotníctva a s uvedením rozsahu predávaného sortimentu,

 včelí med – musí byť chránený pred akoukoľvek kontamináciou,  nesmie byť 
vystavovaný účinkom priameho slnečného žiarenia, obaly, v ktorých je zabalený med 
musia spĺňať požiadavky na obaly pre potraviny. Predávaný med musí spĺňať 
požiadavky uvedené vo Vyhláške MP a RV SR č. 41/2012 o mede a požiadavkám 
ustanovenia § 6 Nariadenia vlády SR  č.360/2011 s uvedením povinných údajov 
vrátane označenia pôvodu medu a dátumu balenia

 ovocie a zelenina – musí byť zachovaná bezpečnosť, kvalita a výživová hodnota pri 
zachovaní maximálnych povolených ročných množstiev predaja a pri dodržaní 
stanovených podmienok na kvalitu predávaného ovocia a zeleniny. Predávané ovocie 
a zelenina musí spĺňať požiadavky Nariadenia vlády SR č. 100/2016, 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 
prevádzkarniam

 huby – na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie 
húb vydaného regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle kraja § 15 ods. 3 
písm. c) zákona 355/2007 Z.z., Vyhláška MZ SR č. 520/2007 

 cukrovinky a cukrárenské výrobky (trvanlivé pečivo) – musia mať vytvorené 
podmienky na dodržanie osobitných predpisov – zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. 
o potravinách v znení neskorších predpisov, vrátane príslušného označenia, musia byť 
dodržané osobitné teplotné podmienky, musia byť chránené pred priamym slnečným 
žiarením, ako aj pred akýmkoľvek zdrojom kontaminácie, nebalené cukrárske výrobky
určené na priamy predaj, musia mať na dostupnom mieste uvedené zloženie.

h) kvetiny, stromčeky
i) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.

2. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 
c) oprava dáždnikov, 
d) oprava a čistenie obuvi, 
e) kľúčové služby, 



Záverečné ustanovenia

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach  na území obce Prašice bol schválený Obecným 
zastupiteľstvom  v Prašiciach dňa   26.10.2016 Uznesením č. 201/2016 a nadobúda účinnosť  
dňa 11.11.2016.

Erika Nemešová
   starostka obce


