OBEC VIŠTUK
Obec Vištuk na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa ust.§ 4 ods. 3 písm. d) a ust.§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov podľa ust.§ 3 ods. 8, ust. § 7 ods. 1 a ust. § 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 v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2022
o určení podmienok ambulantného predaja výrobkov a poskytovania služieb
na území obce Vištuk

Článok 1
Ambulantný predaj
1. Ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanoviskom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve pred prevádzkarňou.
2. Na území obce je na prevádzkovanie ambulantného predaja určené:
a) priestranstvo na námestí,
b) pre príležitostný trh (jarmok, vianočné trhy) je vyhradené priestranstvo v parku pri
kultúrnom dome,
c) vo výnimočných prípadoch sa ambulantný predaj môže uskutočniť aj v priestoroch
kultúrneho domu.
3. Ambulantný predaj mimo určených miest týmto všeobecne záväzným nariadením je
zakázaný. Platí zákaz predaja na voľných priestranstvách pre všetky fyzické a právnické
osoby s výnimkou predaja povoleného Obcou Vištuk.
4. Pri ambulantnom predaji tovarov alebo pri ambulantnom poskytovaní služieb nesmie byť
používané žiadne ozvučovacie technické zariadenie určené na reprodukciu hudby alebo
hovorového slova a ani žiadne iné zariadenie alebo vybavenie, ktoré by v ich
bezprostrednom okolí spôsobovalo zvýšenú hlučnosť alebo šírenie vibrácií alebo produkciu
svetelných alebo laserových efektov.
5. Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje; obcou sa na účely tohto nariadenia
rozumie územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec obce.

Článok 2
Povoľovanie ambulantného predaja a ambulantného poskytovania služieb
1. Predávať výrobky a poskytovať služby formou ambulantného predaja možno len na základe
povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb (príloha č. 1 k VZN).
2. Na vyhradených miestach určených v tomto nariadení 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.
Článok 3
Označenie predávajúceho
1. Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a tiež predávajúce vlastné použité výrobky
v primeranom množstve medzi sebou sú povinné na predajnom mieste viditeľne uviesť tieto
údaje o predávajúcom:
a) meno a priezvisko,
b) bydlisko a kontaktnú adresu,
c) telefonický kontakt.
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ predávajúca svoje výrobky alebo poskytujúca služby na predajnom mieste je povinná viditeľne uviesť údaje o predávajúcom alebo
poskytovateľom služby:
a) obchodné meno,
b) sídlo podnikajúcej osoby,
c) telefonický kontakt,
d) meno a priezvisko osoby zodpovednej za predaj tovaru alebo poskytovanej služby.
Článok 4
Povolený sortiment a služby ambulantného predaja
1. V obci sa ambulantne môžu predávať (ust. § 9 ods. 1 zákona):
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) spotrebné výrobky; pričom ust. § 7 ods. 2 zákona tým nie je dotknuté,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny,
e) ovocie a zelenina,
f) potraviny v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce podľa vrátane balených
mrazených krémov a balenej zmrzliny,
g) kvetiny, dreviny a priesady,
h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
i) sladkovodné trhové ryby.
2. V rámci ambulantného predaja možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby s výnimkou predaja a podávania destilátov,
rýchle občerstvenie a stravovanie,

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) čistenie peria, výroba paplónov a podušiek,
g) ďalšie služby len so súhlasom obce.
Článok 5
Povinnosti predávajúceho a poskytovateľa služby
1. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb musí vyhovovať všeobecným, technickým,
hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.
2. Predávajúci alebo poskytovateľ služby môže zahájiť svoju činnosť až po písomnom súhlase
obce a uhradení dane za užívanie verejného priestranstva určené všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach na území obce Vištuk.
3. Predávajúci alebo poskytovateľ služby je povinný :
• užívať vyhradené predajné miesto tak, aby nedochádzalo k znečisteniu verejného
priestranstva a obecného mobiliáru a neoprávneným zásahom do práv tretích osôb,
• po ukončení predaja uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu.
Článok 6
Zákaz predaja niektorých výrobkov
1. Na trhových miestach sa zakazuje predávať (ust. § 6 zákona):
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a výbušné predmety,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na
príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy
živočíchov,
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) huby, okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
2. Ambulantný predaj alkoholických a tabakových výrobkov je povolený len na kultúrnospoločenských a športových akciách organizovaných v obci s jej súhlasom.
Článok 7
Kontrola predaja a poskytovania služieb ambulantného predaja
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN na území obce Vištuk vykonáva starosta obce, hlavný
kontrolór a poverení zamestnanci obce.

2. Obec Vištuk môže za porušenie tohto nariadenia obce uložiť fyzickej a právnickej osobe
sankciu v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Pre oblasti neupravené týmto VZN, platia príslušné ustanovenia všeobecne záväzných
právnych predpisov.
2. Týmto VZN sa zrušuje VZN obce Vištuk č. 2/2013 o podmienkach predaja a poskytovania
služieb na území Obce Vištuk.
3. Návrh tohto VZN č. 1/2022 o určení podmienok ambulantného predaja výrobkov
a poskytovania služieb na území obce Vištuk bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej
stránke obce Vištuk (www.vistuk.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Na tomto VZN obce Vištuk sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vištuku dňa 10.03.2022
svojim uznesením č. 07/03/2022 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.04.2022.
5. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade
vo Vištuku a zverejnené na webovej stránke obce Vištuk: www.vistuk.sk.

Ing. Mária Vráblová
starostka obce Vištuk

Dátum vyvesenia návrhu VZN: 18.02.2022
Dátum zvesenia návrhu VZN: 08.03.2022

Dátum vyvesenia schváleného VZN: 14.03.2022
Dátum zvesenia schváleného VZN: 30.03.2022

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2022 o určení podmienok ambulantného predaja výrobkov a poskytovania služieb v obci

Povolenie na ambulantný predaj výrobkov / poskytnutie služieb
Meno a priezvisko, resp. obchodné meno: ........................................................
Trvalý pobyt/Sídlo ............................................................................................
IČO: ......................................................
Na základe vašej žiadosti zo dňa ....................... obec Vištuk

povoľuje
ambulantný predaj / poskytnutie služby*

na verejnom priestranstve na námestí v rozsahu:

- predaj ..............................................................................................................*
- poskytnutie služby ..........................................................................................*

- dňa ...............................

Upozornenie!
Toto povolenie nenahrádza iné povolenia alebo súhlasy vyžadované osobitnými právnymi
predpismi.
V prípade opakovaného alebo hrubého porušovania povinnosti podľa zákona č. 178/1998 Z.z.
alebo osobitných predpisov vám môže byť podľa ust. § 3 ods. 10 uvedeného zákona toto
povolenie zrušené.

V .............. dňa ....................
............................................
*nehodiace sa preškrtnúť

starosta obce

