
Obecné zastupiteľstvo v Dulove na základe § 4 ods. 3 zákona SNR č. 
369/2002 Zb. o obecnom  zriadení  v  znení  zmien  a doplnkov  a zákona č. 
634/1990 Zb. o ochrane spotrebiteľ s použitím § 7 písmena a/ zákon NR SR  
č. 274/1993   Z. z.     o   vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany 
spotrebiteľa, zákona NR SR č. 178/1998 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   v y d á v a pre katastrálne územie obce Dulov toto 
 
 

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE 
o podmienkach predaja tovaru a služieb na príležitostnom trhu 

a ambulantnom predaji 
 

Článok 1 
 

§1 
Článok 1 

PREDMET TRHOVÉHO PORIADKU 
 

 Toto nariadenie upravuje podrobne podmienky predaja tovaru a služieb na 
príležitostnom trhu a pri ambulantnom predaji na území obce Dulov. 
 

§2 
ZÁKLADNÉ POJMY 

 
a) Príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
     priestranstve dočasne určenom na takýto predaj. 
 
b) Ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, 
     predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej   
     predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. 
 
c) Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo, alebo nebytový priestor,  
     ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba ,  
     ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj. 
 
d) Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky (tovar) alebo  
     služby pre osobnú spotrebu pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti. 
 
e) Predávajúci je podnikateľ alebo osoba, ktorá spotrebiteľovi predáva tovar  

alebo služby. 
 

f) Tovarom je vec, ktorá sa urodila, bola vyrobená, vyťažená, alebo inak  
získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania a je určená na ponuku  



spotrebiteľovi. 
 

g) Predaj tovaru a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu a pri 
ambulantnom predaji musí vyhovovať všeobecným technickým a 
prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov. 
 

§ 3 
SPRÁVA PRÍLEŽITOSTNÉHO A AMBULANTNÉHO PREDAJA 

 
1. Správu príležitostného trhu vykonáva Obecný úrad v Dulove. 
2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva Obecný úrad 

v Dulove. 
 

§4 
URČENIE MIESTA PREDAJA 

 
Článok 1 

 
Na území obce Dulov sa zriaďuje nasledovné miesto pre príležitostný trh: 

- vyznačený priestor pre KD a v zasadačke OÚ 
- vyznačený priestor pred obchodom „STAMAD“ 
- vyznačený priestor pre bývalým hostincom 
 
 

Článok 2 
 

 Na území obec Dulov sa zriaďujú nasledovné miesta pre ambulantný 
predaj: 
- vyznačený priestor pred KD a v zasadačke OÚ  
- vyznačený priestor pred obchodom „STAMAD“ 
- vyznačený priestor pred bývalým hostincom 
- vyznačený priestor za KD 
 

Článok 3 
OPRÁVNENIE NA PREDAJ 

 Na území obce Dulov podľa tohoto nariedenia môžu byť predávajúci 
výlučne: 
1. právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zmien a doplnkov  
2. fyzické osoby predávajúce rastlinné výrobky z vlastnej pestovateľskej 
činnosti. 

 
 



Článok 4 
 Predaj výrobkov a služieb mimo vyznačených miest a inými osobami sa 
na celom území obce zakazuje. 
 

Článok 5 
 
 Na príležitostnom trhu a ambulantnom predaji na vyznačených miestach 
v Obci Dulov sa môže predávať tento tovar a služby: 
- ovocie zelenina, zemiaky  a balený cukor  
- kvety, priesady kvetov a zeleniny, ozdobné kry, ovocné stromky 
- vrecované obilie, obilný šrot, kŕmne zmesi a kukurica 
- vrecované umelé hnojivá 
- textilné výrobky a obuv 
- kozmetika a drogériový tovar 
- papierenské výrobky 
- športové potreby a hračky 
- domáce potreby 
- knihy, denná a periodická tlač  
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky 
- žreby okamžitých lotérii a žrebovaných vecných lotérií 
- brúsenie nožov, nožníc, a nástrojov  
- oprava dáždnikov  
- oprava a čistenie obuvi  
- kľúčové služby. 

 
 
 

Článok 6 
 Na príležitostnom trhu a ambulantnom predaji sa na území obce Dulov 
zakazuje predávať: 

- zbrane, strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky 
- živé zvieratá a ryby, mäso, mäsové výrobky a vnútornosti 
- mlieko a mliečne výrobky  
- slepačie vajcia a vajcia vodnej hydiny 
- huby čerstvé aj sušené 
- vianočné stromčeky prírodné 
- jedy, omamné a psychotropné látky a lieky 
- tabak a tabakové výrobky 
- lieh, destiláty, sudové víno a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje 
- tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť. 
 
 
 
 



Článok 7 
PODMIENKY PREDAJA TOVARU A SLUŽIEB 

NA PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOCH S AMBULANTNOM PREDAJI 
 
 

1. Všeobecnými podmienkami predaja v obci Dulov sú: 
a) aby nedochádzalo ku klamaniu spotrebiteľa uvádzaním 

nepravdivých, neúplných, nepresných a nejasných príp. prehnaných 
údajov o skutočných vlastnostiach tovarov 

b) aby predávajúci riadne informoval spotrebiteľov o vlastnostiach 
predávaných výrobkov alebo charaktere poskytovaných služieb 
v súlade s § 9 ods 1 zák. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. 

 
 

2. Osobitné podmienky v obci Dulov sú: 
a) predávajúci je povinný zabezpečovať hygienické podmienky 

                   predaja výrobkov a služieb 
b) predávajúci je povinný predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
     zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné  
     vykonávnie 
c) predávajúci nesmie predávať, ani ponúkať nebezpečné výrobky - § 
2 
    ods. 1 písmena g) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spoterbiteľa. 
 
 
 

Článok 8 
ÚDAJE O DŇOCH PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU 

A AMBULANTNÉHO PREDAJA 
 

Čas predaja príležitostného trhu a ambulantného predaja v obci Dulov 
je: 

                      streda:    od 8. 00 hod do 17. 00 hod 
                   štvrtok:  od 8. 00 hod do 16. 00 hod 
 
 
 

Článok 9 
PRAVIDLÁ PRENAJÍMANIA PRENOSNÝCH PREDAJNÝCH  

ZARIADENÍ PRI AMBULANTNOM PREDAJI 
 

 Prenosné predajné zariadenia môžu byť predávajúcemu správcom 
ambulantného trhu predané len za podmienky dodržiavania trhového poriadku 
v obci Dulov. 



Článok 10 
SPOSOB URČENIA NÁJOMNÉHO ZA PREDAJNÉ ZARIADENIE 

ALEBO ZA PRENAJATÚ PLOCHU PRI PRÍLEŽITOSTNOM  
ALEBO AMBULANTNOM PREDAJI 

 
V Obci Dulov je stanovený poplatok za predajné zariadenie, alebo za 

predajú plochu na 80,-- Sk , a v zasadačke OÚ 100 Sk/hodina 
za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase je stanovený poplatok 20,-- Sk. 
 
 Doklad o zaplatení poplatku je predávajúci povinný uschovať po celú 
dobu predaja, na požiadanie ho predložiť kontrolným orgánom. 
 Doklad o zaplatení je neprenosný na inú osobu a platí len na obdobie, na 
ktoré bol vydaný. 
 

Článok 11 
PRAVIDLÁ DODRŽIAVANIA ČISTOTY A HGIENY POČAS 

A PO SKONČENÍ PREDAJA A POSKYTNUTÍ SLUŽBY V OBCI DULOV 
 

 Predávajúci je povinný priestor, v ktorom vykonáva svoju činnosť 
udržiavať v čistote a po skončení predaja, alebo poskytovanej služby ho 
odovzdať správcovi trhového miesta upravené. 
 

§ 5 
 
 Správca trhového miesta príležitostného a ambulantného predaja v Obci 
Dulov je povinný zabezpečiť“ 

- dodržiavanie trhového poriadku poriadku. 
 
 
 

Článok 1 
 Správca trhového miesta a orgán dozoru s príležitostným trhom, 
ambulantným predajom a poskytovaním služieb kontroluje u predávajúceho 
okrem § 4 čl. 3 ods. 2 : 

1. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov 
     a poskytovanie služieb na trhových miestach  
2. doklad o zaplatení poplatku za prenajatú plochu  
3. doklad o nadobudnutí tovaru 
4. používanie elektronickej registračnej pokladnice  
5. udržiavanie poriadku, čistoty a hygieny počas predaja výrobkov 

a poskytovanie služieb a po ich skončení  
6. dodržiavanie trhového poriadku 
7. preukaz totožnosti 
 
 



§6 
Článok 1 

 Povinnosti predávajúcich na trhových miestach s príležitostným trhom, 
ambulantným predajom a poskytovaním služieb v Obci Dulov: 
 
1. označiť svoje predajné zariadenie menom firmy, resp. osoby 
2. dodržiavať trhový poriadok Obce Dulov 
3. používať elektronickú registračnú pokladnicu 
4. udržiavať miesto príležitostného trhu, ambulantného predaja 
    a poskytovanie  služieb v čistote a po skončení činnosti a upratané  
5. zreteľne označiť predávané výrobky a služby cenou 
6. viesť autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou osôb uvedených v § 4, čl. 

3 ods.2. 
 

§7 
ORGÁNY DOZORU A SANKCIE 

 
1. Dozor nad dodržiavaním tohoto VZN v Dulove vykonávajú  
a) pracovníci obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia  
    komisií pre obchod a podnikanie, pre služby a sociálne záležitosti 
b) orgány štátnej správy (ŠOI, príslušné orgány OÚ Ilava). 

     2. V prípade zistenia nedodržania podmienok stanovených týmto VZN na 
     predaj  služieb a výrobkov na príležitostnom trhu v obci Dulov,  
     predávajúcemu je udelený okamžitý zákaz jeho výkonu a udelená  pokuta 
     fyzickej osobe alebo právnickej osobe vo výške od 5 000 Sk do 50 000 Sk 

      3.Pokuty uložené orgánmi obce sú príjmami obce. 
      4.Pokuty uložené orgánmi štátnej správy sú príjmami štátneho rozpočtu. 
 

§8 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTASNOVENIA 

 
1. Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo Obecné  

zastupiteľstvo v Dulove dňa ....10.3.1999... 
      

2. Dňom účinnosti tohoto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší zákaz  
     predaja na  verejných priestranstvách vydaný obecným zastupiteľstvom 
     v Dulove dňa 31. 7. 1998. 
 
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť....26.3.1999. 

 
V Dulove dňa ....11.3.1999..... 
        v.r. 
                                                                    Stanislav Dobrodenka 
                                                                           starosta obce 
 


