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Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou  podľa § 6 s poukazom na § 11 ods. 4 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a ustanovením § 3 ods. 8, § 7 ods. 1 a § 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 vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vysoká nad Kysucou o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vysoká nad Kysucou (ďalej 
len „VZN"). 

 
 

§1  
Úvodné ustanovenia 

 
Týmto VZN sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach na území obce Vysoká nad Kysucou. 
 
 

§ 2 
Povolenie na zriadenie trhového miesta 

a predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
 

1. Na zriadenie trhového miesta, predaj výrobkov  a poskytovanie služieb vydá obec 
povolenie na základe žiadosti predávajúceho (Príloha č. 1 a Príloha č. 2 tohto VZN) 
pričom prihliada  na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť a kultúrnosť 
predaja. 

2. Začiatok predaja je obmedzený úradnými hodinami Obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou za účelom riadneho preskúmania potrebných dokladov predajcu. Pre dni 
pracovného pokoja si musí predajca vyžiadať súhlas obce. 

 
 
 

§ 3 
Určenie trhových miest a prevádzkového času 

 
1. Na území obce Vysoká nad Kysucou je povolený ambulantný predaj. 
2. Obec Vysoká nad Kysucou určuje nasledovné trhové miesta pre ambulantný predaj 

výrobkov a na poskytovanie služieb: 

a) Ústredie – spevnená plocha v centre obce 

b) Kultúrny dom  (budova Obecného úradu) 



c) Nižný Kelčov – spevnená plocha pri budove s. č. 524 

d) Vyšný Kelčov – spevnená plocha pri predajni COOP Jednota 

e) Súkromný pozemok alebo nehnuteľnosť  so súhlasom jeho vlastníka 

      3. Obec Vysoká nad Kysucou stanovuje predajné dni a prevádzkový čas na trhových   
          miestach v obci Vysoká nad Kysucou: 

    Trhový deň: 
a) utorok a štvrtok  od 08:00 hod. do 18:00 hod. 

Hodové trhy: 
a) piatok od 16:00 hod. do 20:00 hod.  
b) sobota a nedeľa  od 06:00 hod. do 20:00 hod.  

4.   Správcom trhových miest je obec Vysoká nad Kysucou. 
 
 

§ 4 
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb pri ambulantnom predaji 

 
1. V obci Vysoká nad Kysucou na  trhových miestach je povolené predávať výrobky 

a poskytovať služby v nasledovnom rozsahu: 

 Na trhovisku: 

a) balené potraviny, mäso 

b) produkty rastlinnej výroby vrátane zeleniny a ovocia 

c) živé zvieratá (napr. hydina, ošípané... ) 
d) priemyselný tovar, ošatenie, obuv, drogéria 

Druhy poskytovaných služieb: 

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie 

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov 

c) oprava dáždnikov 

d) oprava a čistenie obuvi 
e) kľúčové služby 

f) ďalšie služby, ktoré určí obec všeobecne záväzným nariadením  

Ambulantný predaj v obci: 

a) knihy, denná a periodická tlač 

b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety 

c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste 

d) balená a nebalená zmrzlina 



e) ovocie a zelenina 

f) kvetiny 

g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií 

2. Pre ambulantný predaj na verejných priestranstvách miesto, podmienky predaja 
a prevádzkový čas určuje starosta obce pri vydaní povolenia. Ambulantný predaj pri 
cestách a diaľniciach mimo obec  sa  zakazuje. 

3. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného 
predpisu. 

 
 

§ 5 
Výška poplatku za trhové miesta 

 
1. Ceny za užívanie verejného priestranstva sú určené príslušným všeobecne - záväzným 

nariadením o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v obci  Vysoká nad Kysucou. 

2. Poplatok za využitie miestneho rozhlasu je určený príslušným všeobecne - záväzným 
nariadením o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou. 

 
 

§ 6 
Trhový poriadok 

 
1. Ambulantný predaj ako i poskytovanie služieb sa môže vykonávať len na miestach 

určených v § 3 ods. 2 tohto VZN. 

2.  Predávajúci môže svoju činnosť zahájiť až po vystavení povolenia na predaj a po 
zaplatení poplatku správcovi trhového miesta. 

3. Predávajúci je povinný dodržiavať poriadok, hygienu a čistotu počas predaja výrobkov a 
poskytovania služieb. 
 
 

§ 7 
Zákaz predaja 

 
Na trhových miestach je zakázané predávať výrobky uvedené v §6 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. 



§ 8 
Kontrola 

 
Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho: 

a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb na trhových miestach, 

b) doklad o nadobudnutí tovaru, 

c) používanie elektronickej registračnej pokladnice (výnimku z povinnosti evidovať 
tržbu má predaj a služby uvedené v Prílohe č. 4 tohto VZN), 

d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovanie 
služieb a po ich skončení, 

e) dodržiavanie trhového poriadku. 
 
 

§ 9 
Dozor a sankcie 

 
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: 

a) starosta obce,  
b) poverení poslanci OZ, 
c) príslušné orgány štátnej správy. 

2. Orgán dozoru môže zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových 
miestach fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové 
miesto, alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom 
mieste. 

3. Orgán dozoru môže v prípade porušenia zákonných nariadení uložiť pokutu až do výšky 
uvedenej v §12 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, ktorá je 
príjmom obce. 

 
 

§ 10 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach na území obce Vysoká nad Kysucou sa ruší: 

a) VZN č. 5/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach na území obce Vysoká nad Kysucou, 



b) Dodatok č. 2/2012 k VZN č. 5/2009 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Vysoká nad 
Kysucou. 

2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou 
Uznesením číslo 1/2021-6 zo dňa 09. 02. 2021. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 24. 02. 2021. 
 
 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
k VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  

na trhových miestach na území obce Vysoká nad Kysucou  
 
Žiadateľ:  

Meno / názov prevádzky  

Sídlo  

Sortiment predaja  

Dátum predaja  

 
Obec Vysoká nad Kysucou  
Ústredie 214 
023 55 Vysoká nad Kysucou 

 

Vec: Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach  

     V zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 1/2021 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Vysoká nad 
Kysucou žiadam o povolenie predaja na trhovom mieste  
 

Trhové miesto Áno / Nie Čas predaja 
(od – do) 

   Ústredie – spevnená plocha v centre obce   

Nižný Kelčov – spevnená plocha pri budove s.č. 524   

Vyšný Kelčov – spevnená plocha pri predajni COOP Jednota   

 
 
        V ……………..……………. dňa …………..         
                                                                                      
                                                                                          
                                                                                                     ............................................... 
                                                                                                               podpis žiadateľa 
 
Prílohy:  

• Živnostenský list (fyzická osoba), výpis z obchodného registra (právnická osoba) alebo iné oprávnenie na 
podnikanie podľa osobitných predpisov 

• Fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej 
pokladnice („ERP") predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP, alebo čestné 
vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb používať ERP 

• Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri predaji potravinárskych výrobkov 



Príloha č. 2 
k VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  

na trhových miestach na území obce Vysoká nad Kysucou  
 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v 
obci Vysoká nad Kysucou 

Podpísaný (-á) 
(meno a priezvisko) 

 

Adresa trvalého bydliska  

Dátum narodenia  

týmto čestne vyhlasujem, že pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb nie som povinný 
používať elektronickú registračnú pokladnicu v súlade so zákonom č. 289/2008 Z. z. o 
používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov, podľa jeho nasledovných ustanovení: 

• ust. § 1 ods. 2 - nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, 

• ust. § 2 písm. j) - nejde o službu uvedenú v Prílohe č. 3,  

• ust. § 3 ods. 2 písm. a) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru 
uvedeného v Prílohe č. 4,  

• ust. § 3 ods. 2 písm. b) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované  

     služby uvedené v Prílohe č. 4 
 

* nehodiace sa škrtnite 
 

Dátum: ……………… Vlastnoručný podpis: ……………………………………. 



Príloha č. 3 
k VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  

na trhových miestach na území obce Vysoká nad Kysucou  
 

Ide o nasledovné služby: 

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel 

45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva 

49.32 Taxislužba 

49.39 
Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných 
lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo 
veľkomestských prepravných systémov 

52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích 
priestorov 

55.10  Hotelové a podobné ubytovanie 

55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 

55.30 Autokempingy, táboriská a miestna pre karavány 

55.90 Ostatné ubytovania 

56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál 

56.21 Dodávka jedál 

56.29 Ostatné jedálenské služby 

56.30 Služby pohostinstiev 

65.11 Životné poistenie 

65.12 Neživotné poistenie 

69.10 Právne činnosti 

69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo 

70.10 Vedenie firiem 

70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou 

70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia 

71.11 Architektonické činnosti 

71.12 Inžinierska činnosti a súvisiace technické poradenstvo 

71.20 Technické testovanie a analýzy 

73.11 Reklamné agentúry 

73.12 Predaj vysielacieho času 

73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky 



74.10 Špecializované dizajnérske činnosti 

74.20 Fotografické činnosti 

74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti 

75.00 Veterinárne činnosti 

77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu 
podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci 

77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy 
o kúpe prenajatej veci 

77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej 
veci 

77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem 
prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci 

78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania 

78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania na dobu určitú 

78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov 

79.11 Činnosti cestovných agentúr 

79.12 Činnosti cestovných kancelárií 

79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti 

80.10 Súkromné bezpečnostné služby 

80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov 

80.30 Pátracie služby 

86.10 Činnosti nemocníc 

86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe 

86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe 

86.23 Zubná lekárska prax 

86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť 

93.11 Prevádzka športových zariadení 

93.12 Činnosti športových klubov 

93.13 Fitnescentrá 

93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov 

95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení 

95.12 Oprava komunikačných zariadení 

95.21 Oprava spotrebnej elektroniky 



95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu 

95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru 

95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení 

95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov 

95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť 

96.01 
Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem 
požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky 
plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka 

96.02 Kadernícke a kozmetické služby 

96.03 Pohrebné a súvisiace služby 

96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody 

96.09 
Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách 
domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných 
kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing 



 

Príloha č. 4 
k VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  

na trhových miestach na území obce Vysoká nad Kysucou  
 
 
Výnimky z používania pokladnice e-kasa klient 
 
Zákon o ERP vymedzuje aj výnimky,  pri splnení ktorých podnikateľ  nemá povinnosť tržby 
evidovať v pokladnici e-kasa klient, a to ani v prípade, ak tieto budú prijímané  v hotovosti. 
Predmetné  výnimky sa viažu nielen k predaju tovaru ale aj k poskytovaným službám.    
  
Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj: 

• cenín okrem poukazu podľa osobitného predpisu, cestovných lístkov mestskej hromadnej 
dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače, 

• mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, 
hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli 
stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia 
určeného na ich výmenu, v NBS, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na 
numizmatických burzách, 

• poštových cenín na filatelistických burzách, 
• tovaru prostredníctvom predajných automatov, 
• tovaru na dobierku, 
• doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb, 
• tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy 

a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave, 
• tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „ŤZP“), to neplatí , ak 

za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ŤZP, 
• živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, 

škrečkov, morčiat a iných hlodavcov, 
• tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú 

sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie, 
• tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov. 

 
Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované: 

• fyzickou osobou s ŤZP, to neplatí , ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá 
nie je fyzickou osobou s ŤZP, 

• vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú 
sieť elektrickej energie, 

• v rámci praktického vyučovania žiakov, 
• prostredníctvom predajných automatov. 

 
 



 

 

 
 

Vaša značka: Naša značka: Vybavuje: Telefón: Vysoká nad Kysucou 
       Bc. Monika Perďochová 0918 990 408 Dňa  

 
 
VEC: 
Predaj na trhovom mieste - povolenie 

Obec Vysoká nad Kysucou, v zastúpení starostom obce Mgr. Antonom Varechom, v zmysle §2 
ods. 1 VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v  obci Vysoká nad Kysucou na základe žiadosti 
 
Predajca:  

Sídlo:  

Sortiment predaja:  

Dátum predaja:  

 
týmto 

povoľuje predaj 

na  určených trhových miestach obce Vysoká nad Kysucou:  

Trhové miesto Áno / Nie Čas predaja 
(od – do) 

   Ústredie – spevnená plocha v centre obce   

Nižný Kelčov – spevnená plocha pri budove s.č. 524   

Vyšný Kelčov – spevnená plocha pri predajni COOP Jednota   

 
 
                                                                                              Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                   starosta obce 
 

Povolenie sa doručí:  
- účastníkom konania: lx  
- lx do spisu Obce Vysoká nad Kysucou 
- vydaní  tohto povolenia obec elektronickou poštou bezodkladne informuje Finančné riaditeľstvo SR v 

zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v znení neskorších predpisov 

Obec  Vysoká nad Kysucou   

Príloha č. 5 
k VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  

na trhových miestach na území obce Vysoká nad Kysucou  
 


