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Obecné zastupiteľstvo v Staškove podľa § 6 s poukazom na § 11 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 

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 a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Staškov o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v obci Staškov (ďalej  len „VZN"). 

 

§ 1 

Všeobecné a úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Staškov, úlohy obce pri 

zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri 

predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri 

kontrole dodržiavania tohto zákona. 

2. Za trhové miesto v obci Staškov sa považuje verejné priestranstvo určené na príležitostný trh 

alebo na ambulantný predaj. 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

 Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) Trhovým miestom je tržnica, trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo 

určené na príležitostný trh a ambulantný predaj.  

b) Trhovisko – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb. 

c)  Príležitostným trhom – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne 

určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj vlastných  

použitých   textilných,   odevných,   športových   a iných   spotrebných   výrobkov v primeranom 

množstve občanmi medzi sebou. 

d) Ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na 

prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni na verejnom priestranstve 

v obci Staškov.  

e) Stánok s trvalým stanovišťom – stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou 

prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený 

predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu. 

Za trhové miesto sa na účely tohto zákona považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo 

nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj 

alebo príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave, 

alebo ak ide o predajnú akciu. 
 

§ 3 

Správa trhového miesta a povinnosti obce 

 

1. Správcom trhového miesta je obec Staškov, ktorá vydáva povolenia na predaj výrobkov 



 

 

 

a poskytovanie služieb na trhovom mieste na základe žiadosti od predávajúcich 

a poskytovateľov služieb.  

§ 4 

Určenie trhových miest a prevádzkového času 

 

1. Na území obce Staškov sú zriadené tieto trhové miesta: 

 

a) ambulantný predaj: trhové miesto v priestoroch pred Obecným úradom v Staškove. Obec 

Staškov stanovuje predajné dni a prevádzkový čas na trhových miestach- ambulantný predaj v obci 

Staškov: 

 

    Trhové dni:  pondelok od 08.00 hod. do 17.00 hod. 

   streda od 08.00 hod.  do 17.00 hod.  

 

b) príležitostné trhy: 

- Hodové slávnosti:  v priestoroch od kostola v Staškove k Obecnému úradu, pri areáli 

FK Slávia Staškov                               

- Kronerov pohár:   pri areáli futbalového ihriska FK Slávia Staškov  

- a iné kultúrno-spoločenské akcie v obci Staškov, organizované obcou  v priestoroch od 

kostola v Staškove k Obecnému úradu, v priestoroch vestibulu Obecného úradu v Staškove. 

      Obec Staškov stanovuje predajné dni a prevádzkový čas na trhových miestach- 

      príležitostné trhy v obci  Staškov: 

 

        Hodové slávnosti, Kronerov pohár:  nedeľa od 07.00 do 20.00 hod.  

 

Správca trhoviska môže pri príležitostných trhoch povoliť aj iný prevádzkový čas na trhových 

miestach.  

        

 Iné kultúrno-spoločenské akcie:  prevádzkový čas – individuálne 

 

2. Povolenie k ďalším príležitostným trhom vydáva obec Staškov na základe žiadosti 

fyzických   a právnických osôb podľa individuálneho posúdenia. 

3. Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach sa mimo obec zakazuje.  

4. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného 

         predpisu. 
 

  

§ 5 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb pri ambulantnom predaji 

 

1. V obci Staškov na trhových miestach je povolené predávať výrobky a poskytovať služby v 

nasledovnom rozsahu: 

a) cukrovinky, 

b) ostatné pekárenské výrobky,   

c) výrobky z tepelne ošetreného kravského, ovčieho a kozieho mlieka, pri ich predaji musia 

byť dodržané a tiež vytvorené osobitné teplotné podmienky a tiež vytvorené podmienky 

na ich dodržanie podľa osobitných predpisov,  

d) mäsové výrobky pri ich predaji musia byť dodržané a tiež vytvorené osobitné teplotné 

     podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa osobitných predpisov,  

e) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane balenej zmrzliny 

a nebalenej zmrzliny. Predaj možno vykonávať len v zariadeniach schválených 



 

 

 

príslušným RÚVZ, ktoré spĺňajú požiadavky platnej legislatívy, 

f)  poľnohospodárske výrobky – kvety, priesady, sadenice, semená, ovocie, zelenina, obilie 

a pod., 

g) včelí med, lesné plody, liečivé rastliny a produkty z nich,  

h) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové, ozdobné predmety,  

i) spotrebné výrobky-textil, odev, obuv, domáce potreby, elektrotechnické a elektronické 

výrobky, drobný tovar, drogériový tovar, športové potreby, hračky,  knihy a pod.,  

 

 

§ 6 

Zákaz predaja výrobkov 

 

1. Na trhovom mieste sa zakazuje predávať: 

a) zbrane a strelivo, 

b) výbušniny a výbušné predmety, 

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 

d) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na   

    predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, 

e) tabak a tabakové výrobky, 

f) jedy, omamné a psychotropné látky, 

g) lieky, 

h) automobily, motocykle, ich súčiastky alebo príslušenstvo, 

i) chránené druhy živočíchov, exemplárne voľne žijúcich živočíchov, 

j) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín, 

k) predaj nekvalitného tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo   

    pôvod, 

l) vajcia, 

m)živé zvieratá 

 

§ 7 

Výška poplatku za trhové miesta 

 

1. Ceny za užívanie verejného priestranstva sú určené príslušným všeobecne - záväzným 

    nariadením o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

    stavebné odpady v obci Staškov. 

2. Poplatok za využitie miestneho rozhlasu je určený príslušným všeobecne - záväzným 

    nariadením o poplatkoch za služby poskytované obcou Staškov. 

 

 

§ 8 

Trhový poriadok 

 

1. Ambulantný a príležitostný predaj ako i poskytovanie služieb sa môže vykonávať len na      

miestach a v čase určených v § 4 ods. 1 a 2 tohto VZN. 

2. Predávajúci môže svoju činnosť zahájiť až po vystavení povolenia na predaj a po 

    zaplatení poplatku (rozhodnutia) správcovi trhového miesta. 

3. Predávajúci je povinný dodržiavať poriadok, hygienu a čistotu počas predaja výrobkov a 

    poskytovania služieb. 

4.Dodržiavanie podmienok na trhových miestach bližšie upravuje trhový poriadok (príloha č.    

   1 tohto VZN).  

§ 9 



 

 

 

Povolenie na zriadenie trhového miesta a povolenie na predaj výrobkov 

 

   1. Na zriadenie trhového miesta, predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydá obec povolenie  

       na základe žiadosti predávajúceho (Príloha č.2 a Príloha č.3  tohto VZN) pričom prihliada  

       na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť a kultúrnosť predaja.  

  2. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na 

      základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. 

      Splnenie podmienok podľa § 10 zák. č.178/1998 (ďalej len „zákon“) preukazuje   

      predložením: 

a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom osoba 

                podľa § 10 písm. a) zákona. Žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na 

                podnikanie na nahliadnutie 

b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho 

                vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo ide o lesné plodiny, ak je 

                žiadateľom osoba podľa § 10 písm. b) zákona 

c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné 

                použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 

                písm. c) zákona 

 3. Začiatok predaja je obmedzený úradnými hodinami obecného úradu v Staškove za účelom  

    riadneho preskúmania potrebných dokladov predajcu.   

   4. Vydanie povolenia obec Staškov oznamuje Finančnému riaditeľstvo SR: 

 elektronicky na adrese: trhove.miesto@financnasprava.sk, 

 telefonicky na č. 048/431 72 22 po stlačení voľby č. 6. 

 

 

§10 

  

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 

 

Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce 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,  

c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou, 

d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho 

rozmnoženinou.  

 

§11 

Povinnosti predávajúcich na trhovom mieste 

 

1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

a) predávajúci si na vlastné náklady zabezpečí predajné miesto v priestore konania trhu 

podľa platného VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v obci Staškov, 

b) predajné miesto musí byť viditeľne označené – menom a adresou fyzickej osoby alebo 

právnickej osoby zodpovednej za predaj tovaru pre prípad uplatnenia reklamácie,  

c) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  

d) dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu a ambulantného predaja, 



 

 

 

e) každý predávajúci je osobne zodpovedný za čistotu, poriadok a bezpečnosť chodu 

svojej prevádzky ale aj za ním zavinené škody na verejnom priestranstve. Súčasne je 

povinný zabezpečiť svoj tovar pred odcudzením,  

f) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu 

podľa osobitných predpisov, (výnimku z povinnosti evidovať tržbu na predaj a služby 

uvedené v Prílohe č. 7 tohto VZN), 

g) potravinárske výrobky musia byť zdravotne nezávadné a ich uskladnenie musí byť 

v súlade s hygienickými predpismi. Za kvalitu predávaných výrobkov zodpovedá 

predávajúci 

h) predávajúci sú povinní používať ciachované váhy, miery a závažia a dodržiavať zásady 

zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,  

i) predávajúci potravín je povinný predložiť súhlas na ambulantný predaj potravín 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len RUVZ), 

j) predávajúci musí rešpektovať začiatok a koniec trhového dňa a riadiť sa pokynmi 

organizátora,  

k) pri predaji medu z vlastnej produkcie chovateľa – potvrdenie o registrácii podľa § 40 

zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti,  

l) pri predaji ovocia a zeleniny z vlastnej produkcie (prebytky) – potvrdenie o registrácii 

na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného 

pôvodu konečnému spotrebiteľovi v zmysle Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z.z. 

m) dodržiavať požiarno – bezpečnostné predpisy, dodržiavanie trhového poriadku. 

 

 

2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu 

dozoru: 

 

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb 

na trhovom mieste a preukaz totožnosti,  

b) povolenie na predaj a zaplatenie poplatku (rozhodnutie) v zmysle VZN obce Staškov o 

miestnych daniach a o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Staškov 

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 

charakter predávaného tovaru a poskytovania služieb,  

d) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých 

výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve, o predaj rastlinných a živočíšnych 

výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými 

osobami. 

 

§12 

Práva a povinnosti správcu trhového miesta 

 

1. Správca je povinný zabezpečiť: 

a) sociálne zariadenia pre predávajúcich a kupujúcich, 

b) dostatok odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadkov. 

 

 

 

 

§ 13 

Dozor a sankcie 



 

 

 

 

  1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: 

     a) starosta obce, 

     b) poverení poslanci OZ, 

      c) poverení zamestnanci obce Staškov,  

     d) príslušné orgány štátnej správy. 

 

2. Orgán dozoru môže zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach        

fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto, alebo bez 

povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste. 

 

  3. Orgán dozoru môže v prípade porušenia zákonných nariadení uložiť pokutu až do výšky 

      uvedenej v §12 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania     

      služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, ktorá je príjmom obce. 

 

§ 14 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné náležitosti, ktoré neupravuje toto VZN sa riadia príslušnými právnymi  

normami a nariadeniami. 

2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Staškove Uznesením číslo ......../2021 

zo dňa ................... 

  3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa ............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko 

       starosta obce           

 

 

 



 

 
 

Príloha č. 1 

k VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach na území obce Staškov 

 

T  R H O V Ý P O R I A D O K 

 

Pre príležitostný trh: (napr.: Hodové slávnosti, Kronerov pohár, iné kultúrne-spoločenské 

akcie). Počas  slávností – Hody, Kronerov pohár - 2 dni   v mesiaci júl , iné kultúrno -

spoločenské akcie-podľa potrieb správcu trhového miesta. 

 

Pre ambulantný predaj: Trhovými dňami sú určené pracovný deň- streda.  

 

a) Určenie priestranstva pre ambulantný predaj a príležitostný predaj v obci Staškov: 

-verejne prístupné spevnené plochy smer od kostola k Obecnému úrade až k mostu CKN č. 

-verejné prístupné spevnené plochy pri areáli futbalového ihriska FK Slávia Staškov CKN č.   

 

Predajná doba počas konania ambulantného predaja je od 8.00 hod. – do 17.00 hod.  

Predajní doba počas konania príležitostného trhu  je od 7.00 hod. – do 20.00 hod.  

Organizátor má právo v prípade nepredvídateľných okolností primerane upraviť predajnú dobu. 

 

b) Druhy predávaného tovaru a poskytovaných služieb: 

- potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení, 

- včelí med, lesné plody, liečivé rastliny a produkty z nich, 

- ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové, ozdobné predmety, 

- spotrebné výrobky - textil, obuv, domáce potreby, elektrotechnické a elektronické výrobky,   

  drobný tovar, drogériový tovar, športové potreby, hračky, galantéria, nábytok, knihy a pod., 

- občerstvenie – potraviny a nápoje na priamu konzumáciu, 

- predaj liehovín a destilátov,  

- živé zvieratá (domáca hydina). 

 

c) Podmienky predaja: 

1. Predávajúci si na vlastné náklady zabezpečia predajné miesto v priestore konania trhu podľa 

pokynov zodpovedného pracovníka obce Staškov 

2. Jedným predajným miestom sa rozumie stánok či stôl  

3. Predajné miesto musí byť viditeľne označené – menom a adresou FO alebo PO zodpovednej 

za predaj tovaru pre prípad uplatnenia reklamácie 

4. Každý predávajúci je osobne zodpovedný za čistotu, poriadok a bezpečnosť chodu svojej 

prevádzky, ale aj za ním zavinené škody na verejnom priestranstve. Súčasne je povinný 

zabezpečiť svoj tovar pred odcudzením. 

5. Potravinárske výrobky musia byť zdravotne nezávadné a ich uskladnenie musí byť v súlade 

s hygienickými predpismi. Za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu predávaných výrobkov 

zodpovedá predávajúci. 

6. Predávajúci sú povinní používať ciachované váhy, miery a závažia a dodržiavať zásady 

zákona o ochrane spotrebiteľa. 

7. Predávajúci potravín je povinný predložiť súhlas Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva. 

8. Predávajúci musí rešpektovať hodiny začiatku a ukončenia trhov a riadiť sa pokynmi 

organizátora. 

9. Predávajúci je povinný pred predajom nahlásiť sa u správcu trhového miesta a zaplatiť 

poplatok v zmysle VZN obce Staškov o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Staškov. 



 

 

 

10. Predávajúci je povinný dodržiavať zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, Potravinový kódex SR č. 328/2004 Z. z., predaj potravinárskych výrobkov  

na  trhových   miestach   realizovať   v súlade   so   zákonom   č.   152/1995   Z.z.  o potravinách 

v znení neskorších predpisov s osobitným zreteľom na novelu č. 349/2011 Z.z. a nariadenia 

vlády SR č. 359/2011 Z.z. a 360/2011 Z.z. a ostatné právne predpisy. 

11. Predávajúci je povinný riadiť sa pravidlami dodržiavania čistoty a hygieny. 

12. Predávajúci je tiež povinný na trhovom mieste počas predaja udržiavať poriadok, 

dodržiavať základy hygieny primerané druhu prevádzky. Odpad vzniknutý počas predaja je 

predávajúci povinný uložiť do odpadkového koša, príp. smetnej nádoby pripravenej správcom 

trhového miesta. 

13. Predávajúci je povinný počas prevádzky a po nej udržiavať prenajatý priestor v poriadku  a 

v čistote a je povinný dodržiavať základné zásady hygieny primerané druhu prevádzky. 

 
 

Tento trhový poriadok tvorí prílohu č. 1 k VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Staškov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 2 

k VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach na území obce Staškov 

 

Žiadateľ: 

  

        Obecný úrad Staškov 

        Ul. J. Kronera 588 

        023 53  Staškov 

 

        V Staškove, dňa ..................... 

 

Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a 

poskytovanie služieb na trhovom mieste 

 

Žiadateľ: 

 

Názov obce  

  
Staškov 

Meno a priezvisko fyzickej osoby 1/                                                     
Obchodné meno právnickej osoby 1/      

  

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby 1/                               
Sídlo právnickej  osoby 1/    

  

Dátum narodenia fyzickej osoby 1/                                      
DIČ právnickej osoby 1/  
IČO                                 

  

Číslo kódu pokladnice 3/   

 Týmto žiadam Obec Staškov o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb dňa a na trhovom mieste: 

 

Vymedzený termín predaja: 
  

Miesto predaja:  

- trhové miesto v priestoroch pred Obecným úradom v Staškove. 

- v priestoroch od kostola v Staškove k Obecnému úradu 

- pri areáli futbalového ihriska FK Slávia Staškov      

- v priestoroch vestibulu Obecného úradu Staškov 

 

Predajný sortiment/ poskytovaná služba: 
 

 

Ustanovenie zákona č. 289/2008 Z. z., 
podľa ktorého nie je predávajúci alebo 
poskytovateľ služby povinný používať                   
na evidenciu tržieb elektronickú registračnú 
pokladnicu (ERP)  alebo pokladnicu e-kasa 
klient (PEKK)4/  

  § 1 ods. 2 -  žiadateľ nie je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 
Obchodného zákonníka  

  § 2 písm. ab)  - žiadateľ neposkytuje službu uvedenú v Prílohe 
č. 1   

  § 3 ods. 2 písm. a) - na tovar, ktorý žiadateľ predáva sa 
nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu          v ERP, PEKK (VRP 
alebo ORP)5/  



 

 

 

  § 3 ods. 2 písm. b) -  na službu, ktorú žiadateľ poskytuje sa  
nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu v ERP, PEKK (VRP alebo 
ORP)5/  

-1- 

Podľa § 1 ods. 2 VZN 1/2021 obce Staškov o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v obci Staškov sa za trhové miesto v obci Staškov považuje verejné priestranstvo určené 

na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. 

 

Ako fyzická osoba súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa § 5 písm. b) zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Poučenie: žiadateľ je povinný žiadosť si sám vlastnoručne vypísať a uviesť všetky údaje 

pravdivo!!! 

 

 

 

......................................... 

         podpis žiadateľa 

 

Prílohy: 

1. Fotokópia oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov 

2. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom osoba 

podľa § 10 písm. b)zákona 

3. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité 

výrobky a predáva ich v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c)zákona 

4. Predávajúci potravín je povinný predložiť súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

5. Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy ERP, alebo 

fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu VRP alebo ORP, na ktorej je 

zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP (elektr. registračnej pokladnice), alebo 

6. Čestné vyhlásenie – uvedenie ustanovení osobitného predpisu, pre ktorý nie je povinnosť 

používať ERP alebo VRP -ustanovenia zákona c. 289/2008 Z.z. 

7.  Potvrdenie o vlastníctve pôdy na dopestovanie rastlinných a živočíšnych výrobkov na 

              predaj z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti         

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlívky:        

         
1/ Nehodiace prečiarknite 
3/ Uveďte daňový kód ERP alebo kód pokladnice e-kasa klient (PEKK), t. j. kód virtuálnej registračnej 

pokladnice (VRP) alebo kód on-line registračnej pokladnice (ORP), pridelený daňovým úradom 
4/ Vyznačte  krížikom  
5/ Pokladnicou e-kasa klient sa rozumie:   

 VRP - virtuálna registračná pokladnica   

 ORP - on-line registračná pokladnica                                            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-2- 

 
                     Príloha č. 3 

k VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach na území obce Staškov 

 

 
    

Č.j.:  

Žiadateľ:  

 IČO:  

 DIČ:  

 

Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste 
 

 

Obec Staškov  na základe Vašej žiadosti č.  .................... zo dňa  ................................ 

 

súhlasí 

 

so   zaujatím verejného priestranstva v katastrálnom území obce Staškov na ambulantný predaj  

za účelom podnikateľskej činnosti v rozsahu podľa živnostenského oprávnenia – predaj nasledovného 

tovaru/poskytovania nasledovných služieb: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Miesto predaja:    

Povolenie platí      od                                    do                      . 

 

Pri predaji ste povinný rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy: zákon č. 358/2007 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení zmien, zákon č. 634/92 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zmien, 

zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v znení zmien, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a VZN obce Staškov  č. 

................................... o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v obci Staškov, ako aj predpisy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

 V prípade nedodržania ustanovení vyššie uvedených právnych predpisov Vám obec môže uložiť 

pokutu podľa § 12 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z. v znení zmien a toto povolenie zrušiť. 

             Predaj sa uskutoční za dodržania prísnych hygienických podmienok podľa aktuálnych nariadení 

/rúško, gumené rukavice, odstup 2m od seba/. Za dodržiavanie všetkých podmienok predaja zodpovedá 

predávajúci. 

 

V Staškove, dňa :  

            

                Ing. Ladislav Šimčisko 

       starosta obce 

 
Povolenie sa doručí: 

- účastníkom konania: lx 

- lx do spisu Obce Staškov 

 

O B E C    S T A Š K O V  
Obecný úrad Staškov       Ul. Jozefa Kronera 588,      023 53  Staškov 

tel.: 041/ 43 02 728, 041/ 43 02 726, e-mail: poplatky@staskov.sk, kultura@staskov.sk 

 

 
 
 

mailto:poplatky@staskov.sk


 

 

 

- vydaní tohto povolenia obec elektronickou poštou bezodkladne informuje Finančné riaditeľstvo SR v 

zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v znení neskorších predpisov 

 

Príloha č. 4 

k VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach na území obce Staškov 
 

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v 

obci Staškov 

 

Podpísaný/á 

(Meno a Priezvisko) 

 

Adresa trvalého bydliska  

Dátum narodenia  

 

 

týmto čestne vyhlasujem, že pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb nie som povinný používať 

elektronickú registračnú pokladnicu v súlade so zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní 

elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 

Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 

neskorších predpisov, podľa jeho nasledovných ustanovení: 

• ust. § 1 ods. 2 - nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, 

• ust. § 2 písm. j) - nejde o službu uvedenú v Prílohe č. 8, 

• ust. § 3 ods. 2 písm. a) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru 

uvedeného v Prílohe č. 7, 

• ust. § 3 ods. 2 písm. b) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované 

služby uvedené v Prílohe č. 7 

 

 

* nehodiace sa škrtnite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: ……………… Vlastnoručný podpis: ……………………………………. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Príloha č. 5 

k VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach na území obce Staškov 
 

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v 

obci Staškov 

 

Podpísaný/á 

(Meno a Priezvisko) 

 

Adresa trvalého bydliska  

Dátum narodenia  

 

 

týmto čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky pochádzajú z mojej vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom osoba 

podľa § 10 písm. b) zákona 178/1998 Z.z.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: ……………… Vlastnoručný podpis: ……………………………………. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 6 

k VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach na území obce Staškov 
 

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v 

obci Staškov 

 

Podpísaný/á 

(Meno a Priezvisko) 

 

Adresa trvalého bydliska  

Dátum narodenia  

 

 

týmto čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky sú moje vlastné použité výrobky 

a predávam ich v primeranom množstve,  ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. c) zákona 

178/1998 Z.z.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: ……………… Vlastnoručný podpis: ……………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Príloha č. 7 

k VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach na území obce Staškov 

 

 

 

Výnimky z používania pokladnice e-kasa klient 

 

Zákon o ERP vymedzuje aj výnimky, pri splnení ktorých podnikateľ nemá povinnosť tržby 

evidovať v pokladnici e-kasa klient, a to ani v prípade, ak tieto budú prijímané v hotovosti. 

Predmetné výnimky sa viažu nielen k predaju tovaru ale aj k poskytovaným službám. 

 

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj: 

• cenín okrem poukazu podľa osobitného predpisu, cestovných lístkov mestskej hromadnej 

dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače, 

• mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, 

hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli 

stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia 

určeného na ich výmenu, v NBS, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na 

numizmatických burzách, 

• poštových cenín na filatelistických burzách, 

• tovaru prostredníctvom predajných automatov, 

• tovaru na dobierku, 

• doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb, 

• tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy 

a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave, 

• tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „ŤZP“), to neplatí , ak 

za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ŤZP, 

• živých zvierat okrem akváriových rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, 

škrečkov, morčiat a iných hlodavcov, 

• tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú 

sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie, 

• tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov. 

 

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované: 

• fyzickou osobou s ŤZP, to neplatí , ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá 

nie je fyzickou osobou s ŤZP, 

• vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú 

sieť elektrickej energie, 

• v rámci praktického vyučovania žiakov, 

• prostredníctvom predajných automatov. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Príloha č. 8 

k VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach na území obce Staškov 

Ide o nasledovné služby: 

 

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel 

45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva 

49.32 Taxislužba 

49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných  

lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo  veľkomestských 

prepravných systémov 

52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov 

55.10 Hotelové a podobné ubytovanie 

55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 

55.30 Autokempingy, táboriská a miestna pre karavány 

55.90 Ostatné ubytovania 

56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál 

56.21 Dodávka jedál 

56.29 Ostatné jedálenské služby 

56.30 Služby pohostinstiev 

65.11 Životné poistenie 

65.12 Neživotné poistenie 

69.10 Právne činnosti 

69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo 

70.10 Vedenie firiem 

70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou 

70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia 

71.11 Architektonické činnosti 

71.12 Inžinierska činnosti a súvisiace technické poradenstvo 

71.20 Technické testovanie a analýzy 

73.11 Reklamné agentúry 

73.12 Predaj vysielacieho času 

73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky 

74.10 Špecializované dizajnérske činnosti 

74.20 Fotografické činnosti 

74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti 

75.00 Veterinárne činnosti 

77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa 

zmluvy o kúpe prenajatej veci 

77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe 

prenajatej veci 

77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci 

77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu 

podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci 

78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania 

78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania na dobu určitú 

78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov 

79.11 Činnosti cestovných agentúr 



 

 

 

79.12 Činnosti cestovných kancelárií 

79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti 

80.10 Súkromné bezpečnostné služby 

80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov 

80.30 Pátracie služby 

86.10 Činnosti nemocníc 

86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe 

86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe 

86.23 Zubná lekárska prax 

86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť 

93.11 Prevádzka športových zariadení 

93.12 Činnosti športových klubov 

93.13 Fitnescentrá 

93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov 

95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení 

95.12 Oprava komunikačných zariadení 

95.21 Oprava spotrebnej elektroniky 

95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu 

95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru 

95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení 

95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov 

95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť 

96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania 

bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania 

pracích a čistiacich služieb u zákazníka 

96.02 Kadernícke a kozmetické služby 

96.03 Pohrebné a súvisiace služby 

96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody 

96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich 

zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií 

poskytujúcich tetovanie a piercing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


