
TRHOVÝ  PORIADOK OBCE ORAVSKÁ LESNÁ-VZN č.1 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Oravská Lesná prijalo v zmysle zákona č. 178/98 Z.z. v znení 

neskorších predpisov tento trhový poriadok: 

 

 

I. 

URČENIE TRHOVÝCH MIEST 

 

     Ako trhové miesto pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb sú v obci Oravská Lesná  

určené tieto priestory: 

1. pre príležitostný trh 

    a/ plocha pred Obecným úradom parc. č. KN 7746 a 16355/2 

2. pre ambulantný predaj 

    a/ trhovisko v Ústredí obce pri Katrenčíkovom potoku 

    b/ priestor pred obch. zariadením na Jasenovskej 

    c/ priestor pred obch. zariadením na Lehotskej 

3. Pri predaji požívatín, jedál i nápojov na priamu spotrebu budú zabezpečené zariadenia pre 

    osobnú hygienu hostí oddelene pre mužov a ženy i predávajúci personál - vykonávajúci 

    epidemiologicky závažnú činnosť /samostatné WC/. Bude vyriešená možnosť napojenia  

    stánkov na inžinierske siete /voda, kanalizácia/ podľa sortimentu stánku. 

 

II. 

OZNAČENIE TRHOVÝCH MIEST 

 

1. Trhové miesta pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb budú označené takto: 

     a/ príležitostný trh v čase konania tabuľkou "TRH" a trhovým poriadkom v miestach vstupu 

         a výstupu na trhové miesto 

     b/ miesto pre ambulantný predaj tabuľkou s nápisom "MIESTO PRE AMBULANTNÝ 

         PREDAJ" a trhovým poriadkom, v prípade možnosti na zemi čiarami bielej farby 
 

 

III. 

DRUHY PREDÁVANÝCH VÝROBKOV NA TRHOVÝCH MIESTACH 

 

1. Na miestach vyhradených pre príležitostný trh je možné predávať: 

    a/ potravinárske výrobky určené VZN obce Oravská Lesná, po súhlase orgánu na ochra- 

        nu zdravia t. j. štátneho okresného hygienika v Námestove podľa zák. č. 272/1994 Z.z. 

        o ochrane zdravia ľudí. 

    b/ spotrebný tovar a výrobky - textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektro- 

         technické výrobky, spotrebná elektronika, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmeti- 

         ka, drogériový tovar, sportové potreby a hračky. 

         Na trhových miestach sa zakazuje predávať: zbrane a strelivo, výbušniny a pyrotechnic-                                                                                                                                                                      

         ké výrobky, tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, tabak a tabakové výrobky, lieh,  



         destiláty a spotrebiteľský balené alkoholické nápoje, jedy, omamné a psychotropné látky 

         lieky, automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, chránené druhy živočíchov a 

         nebezpečené živočíchy, živé zvieratá s výnimkou trhových a konzumných rýb a chránené 

         rastliny.  

         Zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované 

         zväzmi a združeniami chovateľov. 

         Obmedzenie predaja výrobkov: spotrebné výrobky, najmä textilné a odevné výrobky, 

         obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drob- 

         ný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky 

         sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na tr- 

         hoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom. 

         Obmedzenia sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja 

         a uvádzaním nových výrobkov na trh.  

    c/  poľnohospodárske a včelárske potreby s výnimkou chemických prípravkov a jedov 

    d/ jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste 

    e/ knihy, dennú a periodickú tlač 

    f/ drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky 

    g/ balenú a nebalenú zmrzlinu 

    h/ ovocie a zeleninu akéhokoľvek druhu 

 

2. Na miestach vyhradených na ambulantný predaj je možné predávať 

    a/ knihy, dennú a periodickú tlač 

    b/ drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky 

    c/ balenú a nebalenú zmrzlinu 

    d/ ovocie a zeleninu akéhokoľvek druhu 

 

 

IV. 

DRUHY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 

 

1. Na miestach vyhradených na príležitostný trh a ambulantný predaj je možné poskytovať: 

    a/ služby rýchleho občerstvenia a stravovania 

    b/ brúsenie nožov, nozníc a nástrojov 

    c/ oprava dáždnikov 

    d/ oprava a čistenie obuvi 

    e/ kľúčové služby 

 

 

V. 

PODMIENKY PREDAJA A POSKYTOVANIA SLUŽIEB 

 

1. Na miestach vyhradených na príležitostný trh a ambulantný predaj je možné predávať 

    výrobky a poskytovať služby len na základe písomného povolenia obce a po zaplatení 

    poplatku za prenajatú plochu. 

2. Predávajú a poskytovateľ služieb musia: 



    a/ pri žiadaní o možnosť predaja a poskytovania služieb predložiť oprávnenie na podnika- 

        nie v danej oblasti /s výnimkou predaja vlastných použitých výrobkov občanmi medzi  

        sebou/ 

    b/ predložiť doklad o nadobudnutí tovaru /s výnimkou ako pri psímene a/ / 

    c/ registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov 

    d/ mať predajné miesto označené menom a adresou resp. názvom a sídlom firmy a menom 

        zodpovedného pracovníka 

    e/ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou 

    f/ dodržiavať trhový poriadok 

    g/ udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb v čistote a po ukončení predaja ho zane- 

        chať čisté a upratané. 

 

 

VI. 

ÚDAJE O TRHOVÝCH DŇOCH A PREDAJNOM ČASE 

 

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb v rámci ambulantného predaja je možné denne mimo 

dní: 1.1., Veľkého piatku, Veľkonočnej nedele, Veľkonočného pondelka, 24., 25., 26. a 31. 12. 

od 6.00 hod. do 20.00 hod. 

Dni konania príležitostného trhu a jeho predajnom čase určí OZ doplnkom ku VZN minimál- 

ne 2 mesiace pred jeho konaním. 

 

 

VII. 

NÁJOMNÉ ZA PRENAJATÚ PLOCHU 

 

Nájomné za predajné miesto na ambulantný predaj a poskytovanie služieb je určené VZN o 

miestnych poplatkoch. Ak sa predaj uskutočňuje súčasne na viacerých trhových miestach pla- 

tí sa za každé trhové miesto. Ak sa predaj uskutočňuje postupne na viacerých trhových mies- 

tach je len 1-krát. Poplatok sa platí pri vydávaní povolenia na predaj a poskytovanie služieb. 

Nájomné za predajné miesto na príležitostnom trhu určí OZ. 

 

Schválené obecným zastupiteľstvom obce Oravská Lesná dňa 12. 12. 2008 uzn. 17/2008. 

 

 

      

       Ing. Albín  V i a t e r 

             starosta obce 

Návrh vyvesený : 26. 11. 2008 

Návrh zvesený :  12. 12. 2008 

Vyvesené dňa :16. 12. 2008 

Zvesené  dňa : 31. 12. 2008 

Účinnosť od :  1. 1. 2009  



 

Súčasťou tohto trhového poriadku je príloha č. l – trhový poriadok trhoviska v Ústredí obce 

pri Katrenčíkovom potoku.  

Príloha č. l k VZN o trhovom poriadku 

 

T r h o v ý    p o r i a d o k 

 

trhoviska v Ústredí pri Katrenčíkovom potoku v obci  O r a v s k á    L e s n á  

 

 

Čl. 1 

 

Predajná doba 

 

Predajná doba je od 6.00 hod. do 20.00 hod. každý deň okrem 1. 1., Veľkého piatku, Veľkonoč- 

nej nedele, Veľkonočného pondelka, 24., 25., 26. a 31. 12. 

 

 

Čl. 2 
 

Nájom za prenajatý stánok 

 

1. Pri predaji zeleniny a ovocia a potravín 11€,331– Sk/deň. 

2. Pri predaji ostatného tovaru 16€,482– Sk/deň. 

 

Čl. 3 

 

Priestupky a pokuty 

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto poškodí právo spotrebiteľa tým, že poruší zákon č. 250/2007  

    Z.z. alebo osobitné predpisy zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších pred- 

    pisov.  

2. Ak predajca bude predávať na inom mieste ako je určené na trhový predaj, obec mu vyrubí 

    pokutu vo výške 66€,1988,– Sk.  

                                                                        Čl. 4 
 

Kontakt 

 

Počas predaja v sobotu a v nedeľu informovať sa v piatok na t. č. 043/5593122, 043/5593127. 

 

 

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa  12. 12. 2008  č. uznesenia 17/2008 

 

 

V Oravskej Lesnej dňa 25.11.2008                               Ing.Albín Viater 

                                                                                         starosta obce 



 

         

                


