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Obec Kanianka na základe § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, a v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov  
 

v y d á v a 
 

pre územie obce Kanianka toto 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 

 

Trhový poriadok obce Kanianka 
 

I. 

Určenie priestranstva trhoviska a príležitostného trhu 
 

1./ Na území obce Kanianka je zriadené trhovisko: na ulici SNP  pri Dome kultúry 

v sídliskovej časti, k. ú. Kanianka, parc. reg. C č. 1674/6.  
 

2./ Verejné priestranstvá určené na príležitostný trh na území obce Kanianka sú:  

a) priestranstvo „Stará labuť“ pri priehrade k. ú. Kanianka, časť parc. reg. C č. 1674/6, 

ohraničená amfiteátrom zo severnej strany, verejnými WC z juţnej strany, hranicou areálu ZŠ 

z juhozápadnej strany a hranicou parcely pláţe priehrady z východnej strany 

b) priestranstvo pri športovom areály k. ú. Kanianka, časť parc. reg. C č., 2763, 2765,  2766, 

2769,  

c) námestie,  k. ú. Kanianka, časť parc. reg. C č. 1674/397. 
  
3./ Verejné priestranstvá určené na ambulantný predaj na území obce Kanianka sú:  

a) trhovisko uvedené v ods. 1. tohto článku  

b) obecné parkovisko medzi starým domom kultúry a obchodom Jednoty SD v starej časti 

obce na ul. Stará cesta. 

 

II. 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb: 
 

1./ Na trhovisku a príleţitostných trhoch sa môţu: 

a) predávať výrobky: 

- mäso a mäsové výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej 

kontroly potravín podľa osobitného predpisu, 

- mlieko, mliečne výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej 

kontroly potravín podľa osobitného predpisu, 

- ovocie, zelenina, zemiaky, obilie 

- kvety, imelo, priesady, sadenice, okrasné rastliny, okrasné dreviny, stromy, kríky, semená  

- liečivé rastliny, lesné plodiny, čečina a výrobky z nich  

- čerstvé huby na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti a sušené huby spracované a 

balené oprávnenými výrobcami  

- včelí med a produkty z neho od prvovýrobcov zaregistrovaných na veterinárnej správe 

v mieste pôvodu, 

- vajcia od prvovýrobcov zaregistrovaných na veterinárnej správe v mieste pôvodu, 

- balené sušené ovocie, semená, jadierka, a orechy  

-  pukance spracované a balené oprávnenými výrobcami, 
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- knihy, denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoţeniny diel, ţreby okamţitých lotérií 

a ţrebových vecných lotérií 

 - drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úţitkové a ozdobné 

predmety, hračky.  

- cukrovinky, slané výrobky balené oprávnenými výrobcami 

- cukrárenské výrobky dlhodobej trvanlivosti 

 

b) poskytovať služby: 

 - oprava a čistenie obuvi 

 - brúsenie noţov, noţníc a náradia 

 - kľúčové sluţby 

 - brašnárske sluţby 

- oprava dáţdnikov 
 

c) predávať domácu vodnú hydinu, domácu hrabavú hydinu, domáce králiky. 
 

2./ Obmedzenie predaja výrobkov: 

a) Na všetkých trhových miestach sa zakazuje predaj elektrotechnických výrobkov. 

b) Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 

elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a 

hračky, sa môţu predávať len na príležitostných trhoch a v pojazdných predajniach aj na 

trhovisku.  
 

3./ Sluţby: 

a) Pohostinské a reštauračné sluţby, rýchle občerstvenie a stravovanie, - maľovanie portrétov, 

fotografovanie, tetovanie umývateľnými prostriedkami, prevádzkovanie zábavných zariadení 

(atrakcie – kolotoče)   moţno poskytovať na príležitostných trhoch. 

b) Brúsenie noţov, noţníc a nástrojov, oprava dáţdnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové 

sluţby, moţno poskytovať na trhovisku. 
 

4./ Na trhových  miestach určených na ambulantný predaj sa môţu ambulantne predávať: 

- knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoţeniny audiovizuálnych diel alebo iných 

diel, 

- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 

- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 

- potraviny v súlade s VZN 

- balenú zmrzlinu, 

- ovocie a zelenina, 

- kvety, 

- ţreby okamţitých lotérií a ţrebových vecných lotérií. 

 

III. 

Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb realizovať 
 

1./  Predávajúci je povinný pri predaji výrobkov a poskytovaní sluţieb:  

a) dodrţiavať všetky povinnosti v zmysle zákona č. 178/1998 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov (ďalej 

len zákon) a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní  

(ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiace právne normy; 

b) dodrţiavať ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie obce  Kanianka č. .../2016 

o podmienkach predaja  výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach na území 

obce Kanianka a Trhového poriadku obce Kanianka; 
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c) svoju činnosť vykonávať na základe a v súlade s povolením na predaj výrobkov 

a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste; 

d) nevchádzať na trhové miesta s vozidlami, ktoré akýmkoľvek spôsobom znečisťujú, alebo 

poškodzujú trhové miesta, nevchádzať na trhovisko s vozidlami s uţitočnou hmotnosťou nad 

3,5 tony, dodrţiavať dopravné predpisy a VZN obce; 

e) rešpektovať pokyny správcu trhoviska; 

f) správca trhoviska môţe predajcu, alebo poskytovateľa sluţieb vykázať z trhového miesta 

v prípade nedodrţania VZN obce alebo porušenia príslušnej legislatívy, alebo v prípade 

opakovaných porušení neumoţniť predajcovi, alebo poskytovateľovi sluţieb vstup na 

trhoviská zriadené obcou; 

g) správca trhoviska môţe obmedziť predávajúcich a poskytovateľov sluţieb, alebo nevydať 

povolenie s ohľadom na druh príleţitostného trhu a charakter sprievodného podujatia, 

účelnosť predaja alebo poskytovania sluţieb, kapacitné moţnosti, bezpečnosť a kultúrnosť, 

účelnosť, verejný záujem, technické vybavenie a organizačné zabezpečenie.  

 

IV. 

Údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase 
 

1./ Predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na  území obce Kanianka moţno vykonávať na 

základe povolenia obce Kanianka a v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov   

na trhovisku a ambulantným predajom na určených miestach počas pracovných dní: 

v pondelok, utorok, štvrtok v čase od 7,30 do 16,00 hod.  

v stredu v čase     od 7,30 hod. do 16,30 hod. 

v piatok v čase     od 7,30 hod. do 13,00 hod. 

a v sobotu v čase od 7,30 hod. do 12,00 hod. 
 

2./ Predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na  území obce Kanianka moţno vykonávať na 

základe povolenia obce Kanianka a v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov   

na príleţitostnom trhu na určených miestach počas obdobia celého roka a to samostatne, alebo 

ako súčasť  podujatí a v rozsahu dní trvania konkrétneho podujatia, ktorých druh je uvedený 

vo VZN obce Kanianka o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových 

miestach na území obce Kanianka. Správca trhoviska má právo v prípade 

nepredvídateľných okolností primerane upraviť predajnú dobu. 

 

V. 

Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení 
 

1./  Prenosné predajné zariadenia sa neprenajímajú.  

VI. 

Spôsob určenia nájomného 
 

1./ Nájomné za trhové miesto na trţnici je stanovené v sume 6,63 EUR za m²/deň. Nájomné za 

ambulantný predaj na určenom mieste je stanovené v sume 6,63 EUR za  m²/deň.  Nájomné za  

umiestnenie predajného zariadenia na príleţitostných trhoch je stanovené v sume - do 10m
2
 

suma vo výške 15,- €/deň a za kaţdých ďalších začatých 10m
2
 poplatok vo výške 15,-€/deň.    

2./ Úhrada za trhové miesta zriadené obcou Kanianka sa hradí v hotovosti do pokladne na 

obecnom úrade v Kanianke počas pracovných hodín. V prípade pravidelného pouţívania 

trhoviska v rovnakom rozsahu počas celého kalendárneho roka je moţné úhradu realizovať aj 

bankovým prevodom. 

3./ Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb vydáva obec Kanianka počas 

 pracovných hodín na obecnom úrade. Ţiadosť o povolenie na predaj výrobkov 
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a poskytovanie sluţieb v dňoch sviatkov a dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja sa 

podáva písomne na obecnom úrade v Kanianke počas pracovných hodín. 

4./ Energie, prípadne iné sluţby nie sú zahrnuté v nájomnom a správca trhoviska ich nie je 

povinný poskytnúť. Predajca, alebo poskytovateľ sluţieb ich hradí samostatne. 

 

VII. 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb 

po skončení prevádzky 
 

1./  Predávajúci je povinný:  

a) dodrţiavať platné všeobecné záväzné právne predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a 

bezpečnostné predpisy; 

b) udrţiavať prenajatú plochu v čistote počas predaja, po skončení predaja zanechať prenajatú 

plochu čistú a upratanú; 

c) drobný zmesový komunálny odpad vzniknutý počas predaja vloţiť do na to určeného 

kontajnera, alebo ho zlikvidovať na vlastné náklady; 

d) Likvidáciu obalov a nebezpečného odpadu, alebo veľkoobjemového odpadu realizovať na 

vlastné náklady; 

e) Trhové miesta neznečisťovať ropnými látkami, olejmi, mazivami, pohonnými hmotami, 

plnivami, tekutinami, či inými látkami alebo materiálom. Motorové vozidlá je predajca alebo 

poskytovateľ sluţieb povinný zabezpečiť pred únikom takýchto látok.  

VIII. 

Správca trhoviska 
 

Správcom trhovísk na území obce Kanianka je v zmysle § 4 ods. 1 zákona: 

obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka, 

IČO: 00518239 

DIČ: 2021160361  

IBAN:  SK82 0200 0000 0031 4220 0757 

VÚB, a.s. Prievidza 

tel. 046/5400615 

e-mail: ocu.kanianka@stonline.sk 

 

IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

1/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kanianka 

dňa 16.3.2016  uznesením číslo 160/2016.   

2/  Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.4.2016 

 

 

 

V Kanianke, dňa 17.3. 2016                                          

 

 

                                                                                                             Ing. Ivor Husár 

                                                                                                               starosta obce 
vyvesené   dňa :  17.3.2016 

 

zvesené    dňa:  ...................                                                                           

mailto:ocu.kanianka@stonline.sk

