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Usmernenie ambulantného predaja výrobkov na Vlašskom  trhu 
 

Dátum konania      24.06.2022 (piatok) od 08:00 hod. do 23:00 hod.  

    25.06.2022 (sobota) od 08:00 hod. do 23:00 hod.  

Miesto konania :  Spišské Vlachy, 

                               areál futbalového štadióna 1. ŠK TATRAN 

Správca trhu:  Mesto Spišské Vlachy  

Povolenia:  Mgr. Mária Dzurillová, kontakt: 053 417 42 23, socialne@spisskevlachy.sk 

   Stránkové hodiny:  Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30 

     Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30 

     St: 7:30-11:30 , 13:00-17:30 

     Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30 

     Pia: nestránkový deň 

Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste spolu s povinnými prílohami  je potrebné 

podať najneskôr do 21.6.2022 

 

Mesto Spišské Vlachy v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, zákona NR SR 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 (ďalej len „zákon č. 

178/1998“), zákona NR SR 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, zákona NR SR č. 

152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, VZN č. 2/2008 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Spišské Vlachy  vydáva toto 

usmernenie pre ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb na Vlašskom  trhu. Podmienky 

predaja a poskytovania služieb na trhových miestach 

 

1. Na príležitostnom trhu možno predávať:  

a) umelecké predmety, výrobky z dreva, kože, skla, papiera, kovu, vosku, drôtu, železa, medu, 

keramiky, tkané výrobky, výrobky z prírodných a modelárskych materiálov a ďalšie výrobky 

umeleckého charakteru,  

b) ovocie, zeleninu,  

c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste okrem liehovín, destilátov a 

spotrebiteľsky balených alkoholických nápojov, 
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d) balené cukrovinky, oblátky, medovníky, pekárenské a cukrárenské výrobky, produkty zo 

včelieho medu, balená zmrzlina,  

e) zhotovenie portrétov, maľovanie na tvár a pod.,  

f) poskytovať reštauračné a pohostinské služby, rýchle občerstvenie a stravovanie. 

2. Podmienky predaja:  

a) predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa uskutoční v stánkoch, ktoré si každý účastník 

zabezpečuje sám, účastníci majú možnosť svoje vozidlá parkovať priamo pri stánku 

b) rozvod elektrického prúdu pre účastníkov zabezpečuje mesto Spišské Vlachy, osvetlenie 

stánkov a zariadení si zabezpečuje každý účastník individuálne, prípojka na vodovodnú sieť 

nebude zabezpečená – každý účastník si vodu zabezpečuje sám, WC bude k dispozícii v 

priestoroch MsÚ Spišské Vlachy, ul. SNP 34. 

     c) predajné stánky možno umiestniť v priestore trhu len podľa pokynov správcu trhu,  

     d) Predávajúci na trhovom mieste je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania 

služieb v čistote, po skončení zanechať predajné miesto čisté a upratané.  

 

Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva príslušná obec na 

základe žiadosti. Vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 

mieste je podmienené splnením určitých podmienok, ktoré sa preukazujú predložením rôznych 

dokladov. Požadovanými dokladmi sú najmä oprávnenie na podnikanie v podobe osvedčenia o 

živnostenskom oprávnení, ak ide o fyzickú osobu alebo výpisu z obchodného registra, ak ide o 

právnickú osobu, preukázanie používania elektronickej registračnej pokladnice (pridelenie 

daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice) a prípadne aj čestné vyhlásenia a iné doklady 

v závislosti od druhu tovaru, ktorý sa plánuje predávať. 

 

Ak je žiadateľom povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste fyzická 

osoba predávajúca umelecké výrobky z vlastnej produkcie, na ktorú sa viažu ustanovenia zákona 

č. 617/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších 

predpisov alebo iných osobitných predpisov, ak ide o iné výsledky duševnej tvorivej činnosti 

(napríklad vynálezy, priemyselné vzory, zlepšovacie návrhy) vrátane vydávania, rozmnožovania a 

rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady, bude potrebné k žiadosti priložiť aj 

osobitné čestné vyhlásenie. V čestnom vyhlásení fyzickej osoby predávajúcej umelecké výrobky z 

vlastnej produkcie musí táto fyzická osoba deklarovať, že ňou predávané výrobky sú umelecké 

výrobky z jej vlastnej produkcie. 

 

Povolenie na predaj musí mať každý, aj školy, ktoré predávajú výrobky z praktického vyučovania 

žiakov. Pri predaji potravinárskych výrobkov má predávajúci povinnosť preukázať sa potvrdením 

o registrácií na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. 

 

Podmienkou na predaj vlastných umeleckých výrobkov na trhovom mieste bude predloženie 

čestného vyhlásenia 

Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva príslušná obec na 

základe žiadosti. Vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 

mieste je podmienené splnením určitých podmienok, ktoré sa preukazujú predložením rôznych 

dokladov. Požadovanými dokladmi sú najmä oprávnenie na podnikanie v podobe osvedčenia o 

živnostenskom oprávnení, ak ide o fyzickú osobu alebo výpisu z obchodného registra, ak ide o 

právnickú osobu, preukázanie používania elektronickej registračnej pokladnice (pridelenie 
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daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice) a prípadne aj čestné vyhlásenia a iné 

doklady v závislosti od druhu tovaru, ktorý sa plánuje predávať. 

Ak je žiadateľom povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste fyzická 

osoba predávajúca umelecké výrobky z vlastnej produkcie, na ktorú sa viažu ustanovenia 

zákona č. 617/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení 

neskorších predpisov alebo iných osobitných predpisov, ak ide o iné výsledky duševnej tvorivej 

činnosti (napríklad vynálezy, priemyselné vzory, zlepšovacie návrhy) vrátane vydávania, 

rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady, bude potrebné k 

žiadosti priložiť aj osobitné čestné vyhlásenie. V čestnom vyhlásení fyzickej osoby predávajúcej 

umelecké výrobky z vlastnej produkcie musí táto fyzická osoba deklarovať, že ňou predávané 

výrobky sú umelecké výrobky z jej vlastnej produkcie. 

Poznámka: Trhovým miestom sa rozumie trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné 

priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. Tieto pojmy bližšie 

špecifikuje § 2 zákona o podmienkach predaja na trhových miestach. 

 

Rozšírenie tovaru, ktorý je možné v obci predávať formou ambulantného predaja 

Novela zákona o podmienkach predaja na trhových miestach rozširuje zoznam komodít uvedených 

v § 9 ods. 1 tohto predpisu, ktoré je možné ambulantne predávať v obci. Ambulantne bude 

možné v obci predávať aj vianočné stromčeky a sladkovodné trhové ryby. Rozšírenie 

predstavuje len zapracovanie požiadaviek vyplývajúcich z praxe v oblasti predaja na trhových 

miestach v uplynulých rokoch a zníženie obmedzovania podobného predaja. Všeobecne záväzným 

nariadením pritom môže obec ešte rozšíriť zoznam druhov predávaných výrobkov a 

poskytovaných služieb, ktorých predaj a poskytovanie je na trhových miestach na jej území 

povolené. 

Poznámka: Ambulantný predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj 

na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj   

na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. 

 

Ostatné zmeny v zákone o podmienkach predaja na trhových miestach 

• spresňuje sa zákaz predaja výbušnín a výbušných predmetov podľa zákona č. 58/2014 Z. z. o 

výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov, 

• spresňuje sa zákaz predaja alkoholických nápojov na trhových miestach. Tento zákaz sa ale 

nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch (napríklad jarmoky, 

vianočné trhy a iné sezónne trhy). 

See more at: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/1998/category/pripravovane-zmeny-v-legislative/article/sprisnenie-trhove-

miesta-2015.xhtml#sthash.ji43r5zh.dpuf 

Finančná správa konkrétne uvádza: 

Fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, vyrába vo voľnom čase drevené predmety (varešky, vázy, misy, 

hračky, …). Ak by sa rozhodla tieto predmety príležitostne predávať na jarmokoch, vzniká jej povinnosť používať 

ERP/VRP? Riešenie: Ak predaj vlastnoručne vyrobeného tovaru nie je živnosťou a túto činnosť fyzická osoba vykonáva na 

základe zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve [nové okno] a právach súvisiacich s autorským právom (autorský 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „autorský zákon“), povinnosť evidovať prijaté tržby v hotovosti v ERP/VRP z 
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predaja tohto tovaru fyzickej osobe nevzniká. V danom prípade stačí vydať zákazníkovi príjmový doklad o prijatí tržby.  Ak 

ale predaj vyrobeného tovaru sa bude realizovať na základe oprávnenia na podnikanie (živnostenského oprávnenia), 

fyzickej osobe – podnikateľovi vzniká povinnosť prijaté tržby v hotovosti z predaja tohto tovaru evidovať v ERP/VRP. 
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