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__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Mesto Malacky na základe ustanovenia § 1 ods. 4 písmeno g) a podľa § 4 ods. 3 
písmeno I) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti 
orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa, zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane 
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky 
č. 04/2005 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste. 
 
 
 
§ 1 

 
Základné ustanovenia. 

 
1. Na účely tohto nariadenia sa trhovým 

miestom rozumie: 
a) trhovisko, 
b) tržnica, 
c) príležitostný trh, 
d) ambulantný predaj, 
e) priestranstvo alebo nebytový 

priestor, ktorý nie je 
prevádzkarňou, ale fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá je jeho 
vlastníkom, ho prenajme na 
ambulantný predaj. 

2. Trhovisko je nekryté alebo čiastočne 
kryté priestranstvo trvale vyhradené na 
sústredený predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb. 

3. Tržnica je kryté zariadenie trvale 
účelovo určené na predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb 
v prevádzkarňach a na prenosných 
predajných zariadeniach. 

4. Príležitostný trh je predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb na priestranstve 
dočasne určenom na takýto predaj, 
najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy 
a predaj vlastných použitých textilných, 
odevných, športových a iných 

spotrebných výrobkov v primeranom 
množstve občanmi medzi sebou. 

5. Ambulantný predaj je predaj 
v stánkoch s dočasným stanovišťom, 
predaj v pojazdnej predajni a sezónny 
predaj na verejnom priestranstve pred 
prevádzkarňou. Za stánok s dočasným 
stanovišťom na nepovažuje predajné 
zariadenie, na ktorého zriadenie sa 
vyžaduje stavebné povolenie podľa 
osobitného predpisu. 

 

§ 2 
 

Povolenie na zriadenie trhového miesta 
 

1. Na zriadenie trhového miesta a predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhovom mieste pre predávajúceho 
vydáva povolenie mesto. Povolenie na 
umiestnenie prenosného predajného 
zariadenia na trhovisku alebo v tržnici 
vydáva správca trhového miesta. 

2. Pri povoľovaní zriadenia trhového 
miesta mesto prihliada na ochranu 
verejného poriadku, verejný záujem, 
účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť 
predaja výrobkov a poskytovania 
služieb. 
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3. Predajcom na prenosných predajných 
zariadeniach a z pojazdných predajní 
vo vnútri mesta musí vydať povolenie 
na takýto predaj mesto, pričom 
predajca musí mestu oznámiť verejné 
priestranstvo, na ktorom chce predávať 
a mesto s ním musí súhlasiť.  

4. Vydanie povolenia podľa tohto 
ustanovenia môže Mesto Malacky 
odoprieť, alebo už vydané povolenie 
môže odňať, ak sa preukáže, že 
činnosť predávajúceho ohrozuje alebo 
poškodzuje práva spotrebiteľa.    

 

§ 3 
 

Obmedzenie predaja výrobkov 
 

1. Na trhových miestach sa môžu 
predávať potravinárske výrobky, ktoré 
určí Mesto Malacky po dohode 
s príslušnými orgánmi potravinového 
dozoru. 

2. Spotrebné výrobky sa môžu predávať 
len v prevádzkarňach tržníc, 
v stánkoch s trvalým stanovišťom, 
alebo pred prevádzkarňou 
prevádzkovateľa. Ide najmä o: 
a) textilné a odevné výrobky, 
b) obuv, 
c) domáce potreby, 
d) elektrotechnické výrobky, 
e) výrobky spotrebnej elektroniky, 
f) drobný tovar, papierenské 

výrobky, 
g) drogériový tovar a kozmetika, 
h) športové potreby a hračky. 

3. Obmedzenie sa nevzťahuje na 
propagačné predajné akcie spojené 
s podporou predaja a uvádzaním 
nových výrobkov na trh. 

4. Tovar, pri predaji ktorého musia byť 
uplatnené ustanovenia č. 215/1992 Zb. 
a zákona č. 87/1997 Z. z. 
o veterinárnej starostlivosti a v súlade 
s vydanými všeobecne záväznými 
podmienkami: 

a) ovocie a zelenina musia 
vyhovovať   hygienickým 
požiadavkám (v zmysle platných 
predpisov ), 

b) zdravé živé zvieratá a ryby môžu 
byť ponúkané len vo zvlášť 
vyhradenom priestore. Predaj 
jahniat, kozliat, mladších ako 3 
mesiace, hydiny, holubov, 
králikov a drobných zvierat je 
povolený až po veterinárnom 
vyšetrení, vykonanom v mieste 
predaja, 

c) vajcia- povoľuje sa predaj iba 
označených slepačích vajec 
konzumných, pochádzajúcich od 
právnických alebo fyzických 
osôb, ktorým bolo príslušnou 
Okresnou veterinárnou správou 
SR vydané osvedčenie 
o spôsobilosti podmienok na ich 
produkciu, 

d) mlieko, mliečne výrobky 
(trvanlivé, sušené alebo 
kondenzované mlieko, balené 
maslo, syry a tvaroh, balená 
smotana a pod. ) možno predávať 
na vyhradených miestach 
trhoviska, pri splnení všetkých 
podmienok určených príslušnou 
verejnou správou, 

e) huby možno predávať len na 
základe  „Osvedčenia o znalosti 
húb „, vydaného príslušnou 
komisiou a oprávnenie na predaj 
sa týka letných druhov, ktoré sú 
v osvedčení uvedené, pričom 
povolenie na predaj húb musí byť 
kupujúcim viditeľne predložené, 

f) med musí byť zdravotne 
nezávadný, plnený do hygienicky 
vyhovujúcich označených obalov 
( výrobca, názov medu, hmotnosť, 
dátum plnenia, doba 
použiteľnosti-§10 zákona č. 
634/1992 Zb. o ochrane 
spotrebiteľa ). Med môžu ponúkať 
právnické alebo fyzické osoby, 
ktoré majú osvedčenie 
o spôsobilosti podmienok pre túto 
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činnosť, vydané príslušnou 
Okresnou veterinárnou správou 
alebo je tovar sprevádzaný 
dodacím listom právnickej alebo 
fyzickej osoby oprávnenej k tejto 
činnosti. 

g) ostatné potravinárske výrobky sa 
môžu predávať iba ako 
hygienicky nezávadné výrobky 
a pri dodržaní platných predpisov, 

h) vianočné stromčeky, chvoje, 
čečinu a výrobky z nich možno 
predávať len na základe 
preukázaného potvrdenia 
o spôsobe ich nadobudnutia a so 
súhlasom mesta, 

i) kozmetické prostriedky, pracie 
a čistiace prostriedky sa môžu 
predávať len na základe 
schválenia príslušného 
Slovenského testovacieho centra 
(SKTC). 

5. Tovar, ktorého predaj je na trhových 
miestach zakázaný: 
a) vajcia vodnej hydiny, 
b) čerstvé mäso domácich zvierat 

a mäsové výrobky, 
c) surové kravské, príp. ovčie a kozie 

mlieko, mliečne výrobky z tepelne 
neupraveného kravského, kozieho 
a ovčieho mlieka, 

d) všetky potraviny živočíšneho 
pôvodu pochádzajúce od 
právnických alebo fyzických osôb, 
ktoré nemajú osvedčenie o 
spôsobilosti podmienok pre túto 
činnosť, vydané príslušným 
Okresným orgánom veterinárnej 
správy, 

e) tabak a tabakové výrobky, 
f) zbrane a strelivo 
g) výbušniny a pyrotechnické 

výrobky, 
h) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú 

mravnosť, 
i) lieh, destiláty a spotrebiteľsky 

balené alkoholické nápoje, 
j) jedy, omamné a psychotropné 

látky, 
k) lieky, 

l) cukrárske výrobky s náplňou, 
m) lahôdkárske výrobky a výrobky 

studenej kuchyne, 
n) chránené druhy živočíchov 

a nebezpečné živočíchy, 
o) automobily, motocykle, ich 

súčiastky a príslušenstvo. 
 

§ 4 
 

Druhy poskytovaných služieb 
 

1. Na trhových miestach možno 
poskytovať tieto služby: 
a) pohostinné 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) čistenie a pranie prádla 
g) pri príležitostných trhoch aj ďalšie 

služby, po predchádzajúcom 
schválení primátorom mesta. 

 
§ 5 

 
Príležitostné trhy 

 
1. Príležitostné trhy sa budú konať každú 

sobotu v týždni na tržnici, Nádražná 
ulica, číslo súpisné 1143 a 1145 
v Malackách na označenom mieste 
vyhradenom správcom tržnice. 

2. Príležitostný trh je okrem uvedeného 
možné uskutočniť: 
a) vo Veľkonočnom období, 
b) v adventnom období, 
c) pri konaní jarmoku 
d) na 1.mája 

3 Za príležitostný trh sa považujú rôzne 
predajné akcie, ktoré organizujú 
podnikateľské subjekty aj vo 
vstupných halách a priestoroch 
rôznych kultúrnych, športových 
a iných zariadení. 

 
§ 6 

 
Ambulantný predaj 



5 

 
1. V meste sa ambulantne môže 

predávať: 
a) knihy, denná a periodická tlač, 
b) drobné umelecké predmety 

a drobné remeselné výrobky, 
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. 
§ 7 

 
Osoby oprávnené predávať výrobky 

a poskytovať služby 
 

1. Na trhových miestach môžu na základe 
povolenia mesta predávať výrobky 
a poskytovať služby: 
a) fyzické a právnické osoby 

oprávnené na podnikanie podľa 
zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
a zákon č. 137/1998 Z. z. , ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. 
v znení neskorších predpisov, 

b) fyzické osoby predávajúce 
rastlinné a živočíšne výrobky 
z vlastnej pestovateľskej alebo 
chovateľskej činnosti alebo lesné 
plodiny  a fyzická osoba, ktorá 
predáva vlastné použité výrobky( 
zákon č. 105/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov a § 2 ods. 3 
zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane 
spotrebiteľa v znení zákona č. 
137/1998 Z. z. ), 

c) občania predávajúci vlastné 
použité výrobky v primeranom 
množstve medzi sebou. 

 
§ 8 

 
Povinnosti predávajúcich na trhových 

miestach 
 

1. Predávajúci na trhovom mieste je 
povinný: 
a) označiť svoje predajné zariadenie 

podľa osobitných predpisov ( 
zákon č. 455/1991 Zb. § 30 ods. 1 
až 5 a § 14 zákona č. 634/1992 Zb. 
v znení neskorších predpisov), 

b) dodržiavať trhový poriadok 
trhoviska, tržnice a príležitostného 
trhu, 

c) používať elektronickú registračnú 
pokladnicu podľa osobitných 
predpisov, 

d) udržiavať miesto predaja výrobkov 
a poskytovania služieb v čistote, po 
skončení predaja zanechať 
predajné miesto čisté a upratané, 

e) zreteľne označiť predávané 
výrobky a poskytované služby 
cenou, 

f) viesť autorizovanú inšpekčnú 
knihu podľa osobitných predpisov 
( § 30 ods. 6 zákona č. 455/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov, 
vyhláška MV SR č. 133/1994 Z. z. 
o inšpekčných knihách ) 
s výnimkou osôb uvedených v § 7 
odstavec b) a c) tohto VZN. 

2. Predávajúci na trhovom mieste je 
povinný predložiť správcovi trhoviska, 
správcovi trhového miesta 
s ambulantným predajom a orgánom 
dozoru: 
a) doklad o oprávnení na podnikanie, 

povolenie na predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb na trhovom 
mieste a preukaz totožnosti, 

b) povolenie na užívanie predajného 
zariadenia a doklad o zaplatení 
nájomného za predajné zariadenie 
alebo predajnú plochu alebo doklad 
o zaplatení vstupného na 
príležitostných trhoch, 

c) zdravotný preukaz a posudok 
príslušného orgánu ochrany 
zdravia, ak si to vyžaduje charakter 
predávaného tovaru 
a poskytovaných služieb, 

d) osvedčenie o znalosti húb pri ich 
predaji, 
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e) pri predaji lesných plodín doklad 
o ich nadobudnutí podľa 
osobitného predpisu (§5 ods. 2 a 3 
zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.) 

f) doklad o nadobudnutí tovaru, 
doklad sa nevyžaduje, ak ide 
o predaj vlastných použitých 
výrobkov medzi občanmi 
v primeranom množstve 

g) autorizovanú inšpekčnú knihu. 
§ 9 

 
Orgány dozoru a sankcie 

 
1. Mesto Malacky je v zmysle § 21 ods. 1 

zákona č. 634/1992 Zb.  o ochrane 
spotrebiteľa v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 178/1998 Z.z. 
v znení neskorších predpisov orgánom 
dozoru, pričom orgánmi dozoru 
a kontroly sú: 
a) pracovníci Mestskej polície 

v Malackách 
b) hlavná kontolórka mesta Malacky 
c) poslanci Mestského zastupiteľstva 

v Malackách 
d) poverení pracovníci Mesta 

Malacky 
2. Mesto Malacky vykonáva na 

trhoviskách a trhových miestach dozor 
a kontrolu nad dodržiavaním povinností 
ustanovených v zákone č. 634/1992 Zb. 
v znení neskorších predpisov 
a v zákone č. 178/1998 Z.z. v znení 
neskorších predpisov a postupuje pri 
výkone dozoru a kontroly podľa § 22 
zákona č. 634/1992 Zb. v znení 
neskorších predpisov a § 12 zákona č. 
178/1998 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. 

3. Mesto Malacky môže: 
a) za porušenie povinnosti 

ustanovenej podľa zákona č. 
634/1992 Zb. v znení neskorších 
predpisov predávajúcemu, 
výrobcovi, dozorcovi alebo 
dodávateľovi, alebo osobám 
vykonávajúcim činnosť podľa § 2  
ods. 1 písm. b) zákona č. 634/1992 
Zb. v znení neskorších predpisov  

uložiť pokutu až do výšky  
2.000.000,- Sk. Za opakované 
porušenie povinnosti v priebehu 
jedného roka možno uložiť pokutu 
až do výšky 5.000.000,- Sk ( § 24 
ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. 
v znení neskorších predpisov), 

b) za porušenie povinnosti 
ustanovenej podľa zákona č. 
634/1992 Zb. v znení neskorších 
predpisov predávajúcemu, 
výrobcovi, dozorcovi alebo 
dodávateľovi , alebo osobám 
vykonávajúcim činnosť podľa § 2 
ods. 1 písmeno b) zákona č. 
634/1992 Zb. v znení neskorších 
predpisov, ktorá marí, ruší alebo 
inak sťažuje výkon dozoru, uložiť 
poriadkovú pokutu až do výšky 
50.000,- Sk a to aj opakovane, 

c) za menej závažné porušenie 
povinností ustanovených v § 3 ods. 
1 písmeno a) a d), § 4 a 9, § 10 
ods. 1 až 4, § 11, § 14 ods. 2 
zákona č. 634/1992 Zb. v znení 
neskorších predpisov uložiť pokutu 
v blokovom konaní do výšky 
5.000,- Sk, 

d) uložiť pokutu od 50.000,- Sk do 
500.000,- Sk fyzickej alebo 
právnickej osobe, ktorá zriadila 
trhové miesto bez povolenia mesta 
alebo správcovi trhoviska za 
porušenie povinností podľa § 5 
ods. 1 a 3 zákona č. 178/1998 Z.z. 
v znení neskorších predpisov,  

e) uložiť pokutu do 500.000,- Sk 
podľa § 12 ods. 2 písmeno b) 
zákona č. 178/1998 Z.z. v znení 
neskorších predpisov fyzickej 
osobe alebo právnickej osobe, 
ktorá predáva výrobky a poskytuje 
služby na trhovom mieste bez 
povolenia, alebo ktorá predáva na 
trhovom mieste výrobky, ktorých 
predaj je zakázaný, alebo ktoré nie 
sú určené mestom na predaj, alebo 
predáva výrobky, ktoré sa môžu 
predávať len v prevádzkarňach 
tržníc, v stánkoch s trvalým 
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stanovišťom na trhoviskách, na 
príležitostných trhoch a pred 
prevádzkarňou jej 
prevádzkovateľom, mimo takto 
určených miest alebo fyzickej 
osobe predávajúcej rastlinné 
a živočíšne výrobky z vlastnej 
drobnej pestovateľskej alebo 
chovateľskej činnosti alebo lesné 
plodiny, ak nesplní povinnosť 
podľa § 11 ods. 3 zákona č.  
178/1998 Z.z. v znení neskorších 
predpisov  

4. Pokutu podľa § 9 ods. 3 písmeno a) 
nemožno uložiť v prípadoch, ak bola 
uložená pokuta podľa osobitného 
zákona a v prípade, keď možno uložiť 
pokutu podľa § 24 ods. zákona č. 
634/1992 Zb. v znení neskorších 
predpisov až do výšky 10.000.000,- 
Sk,. 

5. Pri určení výšky pokuty zmysle zákona 
č. 634/1992 Zb. v znení neskorších 
predpisov sa prihliada  na charakter 
protiprávneho konania, závažnosť veci, 
spôsob, dĺžku trvania a následky 
porušenia povinností a mieru 
zavinenia., 

6. V zmysle zákona č. 178/1998 Z.z. 
v znení neskorších predpisov o predaji 
výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach môžu orgány dozoru  
zakázať predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb na trhových 
miestach fyzickej alebo právnickej 
osobe, ktorá bez povolenia zriadila 
trhové miesto alebo bez povolenia 
predáva výrobky, alebo poskytuje 
služby na trhovom mieste.  

7. Pokiaľ zákon nestanoví inak, sú 
uvedené pokuty príjmom mesta, resp. 
príjmom rozpočtu SR, podľa toho, 
ktorý orgán pokutu uložil. 

8. Pokutu podľa zákona č. 634/1992 Zb. 
v znení neskorších predpisov o ochrane 
spotrebiteľa možno uložiť do troch 
rokov odo dňa, keď k porušeniu zákona 
došlo a pokutu podľa zákona č. 
178/1998 Z.z. v znení neskorších 
predpisov o predaji výrobkov 

a poskytovaní služieb na trhových 
miestach do jedného roka odo dňa, keď 
orgán dozoru zistil porušenie 
povinností, najneskôr však do troch 
rokov odo dňa, keď k porušeniu 
povinnosti došlo. 

9. Uložením pokuty nie je dotknutá 
povinnosť na náhradu škody podľa 
zákona č. 634/1992 Zb. v znení 
neskorších predpisov o ochrane 
spotrebiteľa. 

 
§ 10 
 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 
 

1. Schválením tohto VZN sa ruší VZN č. 
2/98 zo dňa 11.08.1998. 

2. Toto VZN č. 04/2005 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach bolo 
schválené uznesením MsZ č. 23/2005 
zo dňa 10.03.2004. 

3. Toto VZN č. 04/2005 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach nadobúda 
účinnosť 15. dňom odo dňa jeho 
vyvesenia.. 

 
 
 
   
            ....................................................... 
                    RNDr. Jozef Ondrejka 
                          Primátor mesta 
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