
Dôvodová správa 

 
K uzneseniu č. 85/2015 zo dňa 26.11.2015 

 

K bodu č. 8  VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach  

 

     V záujme ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti a kultúrnosti predaja výrobkov a poskytovania 

služieb a dôsledného dodržiavania ustanovení zákona č. 178/1998 Z. z. bolo nevyhnutné 

vypracovať nový Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach. 

 

     Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. na trhových miestach sa môžu predávať iba 

potraviny, ktoré ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením po vydaní súhlasného 

stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy. 

 

    Podľa § 23 ods. 8 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 

Regionálne veterinárne a potravinové správy vydávajú stanovisko k návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia obce, ak ide o predaj potravín podľa § 23 ods. 1 na trhových miestach 

podľa osobitného predpisu. Regionálne úrady verejného zdravotníctva vydávajú stanovisko 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce, ak ide o predaj potravín podľa § 23 ods. 2 písm. 

a) až d) na trhových miestach podľa osobitného predpisu. 

 

    Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch súčasné Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach č.2/2003  

schválilo bez súhlasného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a 

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. 

 

    Starosta obce Bacúch listom č.292/2015 zo dňa 28.09.2015 písomne požiadal Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva a listom č.293/2015 zo dňa 28.09.2015 písomne požiadal 

Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Bacúch o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových 

miestach.  

 

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva  listom č. A/2015/02994 zo dňa 21.10.2015 vydal 

súhlasné stanovisko, a taktiež Regionálna veterinárna a potravinová správa listom 

č.1580/2015/1  zo dňa 06.10.2015 vydala súhlasné stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Bacúch o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových 

miestach. 

 

     V dôsledku vyššie uvedených skutočností, odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach. 

 

 

(Dôvodovú správu vypracoval JUDr. Hlinka) 

                                                                                                    

 


