
 

 

 

 Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Vrbové 

č.  8/2006 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania  

služieb na trhových miestach – Trhový poriadok 

______________________________________________ 

 

 
Článok 1  

Úvodné ustanovenie 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom podľa § 11 odsek 4 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové 

o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach – trhový poriadok. 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky  predaja             

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy mesta pri zriaďovaní 

a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji 

výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri 

kontrole dodržiavania tohto VZN v nadväznosti na zákon 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 v znení zmien a doplnkov. 

 

2.  V rámci tohto VZN sa rozumie:  

a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné   

priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj, 

            b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvalo vyhradené na     

                 sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb, 

            c) tržnicou kryté zariadenie trvalo účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie 

                služieb v prevádzkarňach /1  a na prenosných predajných zariadeniach 

            d) príležitostným trhom 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 fyzickými osobami medzi sebou 

            e) ambulantným predajom   predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na   

                prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezóny predaj 

                na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. Za stánok s dočasným stanovišťom 

                a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktoré sa  

                vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu. /2 

                f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou    

                prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý     

                predávajúcemu mestom alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie 

               alebo postavený predávajúcim so súhlasom mesta alebo správcu trhoviska. 
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3. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je        

prevádzkarňou /1, ale fyzická osoba alebo právnická  osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho 

prenajme na ambulantný predaj. 

 

4.Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať  

všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných  

   predpisov. /3 

  

 

Článok 3 

Povolenie na zriadenie trhového miesta 

 

1. Povolenie na zriadenie trhového miesta, s výnimkou prenosných predajných zariadení 

a pojazdných predajní a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 

vydáva mesto /4 . 

2. Povoľovanie prenosných predajných zariadení, pojazdných predajní a zariadení 

slúžiacich na poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami VZN mesta Vrbové o určení 

náležitosti miestneho poplatku za užívanie verejného priestranstva. 

3. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto. Ak je trhovým 

miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2,  ods. 2 zákona  č. 178/1998 

Z. z., za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ. 

 

 

Článok 4 

Správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu 

a ostatných trhových miest 

 

 

1. Správu trhoviska, tržnice, príležitostného trhu a ambulantného predaja vykonáva 

mesto Vrbové. 

      Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných  

 podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb a vykonávať kontrolu     

predávajúcich v rozsahu zákona  č. 178/1998 Z. z. 

2. Na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach je učené 

trhovisko – priestor na Ul. SNP. 

3. Za priestory na príležitostný trh sú určené ulice: SNP, J. Zigmundíka, Súkennícka, 

Nám. J. Emanuela. 

4. Ambulantný predaj v meste možno vykonávať: v rozsahu podľa zákona č. 178/1998 Z. 

z. len na osobitné povolenie mesta. 

5. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb mimo určených trhových miest je možné len 

na osobitné povolenie mesta. 

6. Za čistotu priestorov trhoviska po ukončení prevádzkovania  zodpovedá 

mesto Vrbové.  
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Článok 5 

Predaj výrobkov a poskytovania služieb 

 

1. Na trhových miestach sa   môžu predávať nasledovné druhy výrobkov: 

    a) potravinárske výrobky (za podmienok dodržiavania všeobecných technických,                

        hygienických a prevádzkových podmienok podľa osobitných predpisov  /3, /18 

        -  počas konania príležitostných trhov, pričom sortiment určí mesto v povolení    

      na predaj výrobkov (ambulantný predaj) 

- v prevádzkarňach (stavby s dočasným užívaním), pričom sortiment určí mesto  

                 v povolení na predaj výrobkov 

               - v zariadeniach pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom (terasy) 

 

b) rastlinné výrobky z pestovateľskej činnosti (ovocie, zelenina, kvety) v stánkoch s 

trvalým stanovišťom  na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred 

prevádzkarňou jej prevádzkovateľom: 

- fyzické a právnické osoby (podnikatelia) 

- fyzické osoby predávajúce výrobky z vlastnej činnosti, 

c) osivá (za podmienok dodržiavania zákona č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách) 

v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách a pred prevádzkarňou jej 

prevádzkovateľa, 

 

d) lesné plodiny (pri predaji je potrebný doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného  

predpisu /17   v stánkoch s trvalým stanovišťom na  trhoviskách, 

 

e) živočíšne výrobky z vlastnej chovateľskej činnosti (za podmienok dodržiavania  

Vyhlášky č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych  

produktov a zákona č. 152/95 Z. z. o potravinách), iba v stánkoch s trvalým 

stanovišťom na trhoviskách, len nasledovných druhov :  

- slepačie vajcia,  

- včelí med, 

 

         f)  spotrebný tovar (kusový textil, odevy, obuv, domáce potreby, výrobky spotrebnej              

              elektrotechniky, drobný tovar, papierenský tovar, kozmetika, dogériový tovar,               

              športové potreby  a hračky) za podmienok dodržiavania osobitných predpisov /18 

                   sa môže predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách a pred        

              prevádzkarňou jej prevádzkovateľom. 

 

2. Na trhových miestach sa zakazujú predávať nasledovné druhy výrobkov: 

a) zbrane a strelivo  /4 

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky /5, /6 

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť /7 

d) tabak a tabakové výrobky /9 

e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje 

f) jedy, omamné a psychotropné látky /9 

g) lieky /10 

h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo 
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i) chránené druhy živočíchov /19  a nebezpečné živočíchy 

j) živé zvieratá s výnimkou rýb /19   - zákaz sa nevzťahuje na  propagačné predajné 

podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov 

k) huby. 

 

3. Na trhových miestach možno poskytovať nasledovné druhy služieb: 

       a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, podľa osobitných   

           predpisov /11   a len na nasledovných miestach: 

- počas konania príležitostných trhov a jarmokov, pričom sortiment určí mesto   

v povolení na predaj výrobkov a občerstvenia (ambulantný predaj)            

              -     v prevádzkarňach (stavby s dočasným užívaním), pričom sortiment určí mesto 

v povolení na predaj výrobkov a občerstvenia 

              -     v zariadeniach pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom  (terasy) 

 

b) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov 

c) oprava dáždnikov 

d) oprava a čistenie obuvi 

e) kľúčové služby  

f) oprava kožených výrobkov.  

 

4. Na trhových miestach je zakázané poskytovať služby, ktoré ohrozujú mravnosť, urážajú                                                            

    náboženské cítenie a pod. 

 

 

 

Článok 6 

Povinnosti predávajúceho na trhových miestach 
 

1. Predávajúcim sa na účely tohto nariadenia rozumie 

    a) podnikateľ /9 , ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby  

    b) fyzická osoba, ktorá predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej 

         drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny /13 ,  ďalej    

         občania starší ako 18 rokov predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom 

         množstve medzi sebou. 

2. Predávajúci je na trhovom mieste povinný: 

a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov  

b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu 

c) používať elektronickú pokladnicu podľa osobitných predpisov /14 

d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, odpad (obaly, 

vrecká a pod.) je predávajúci povinný odkladať do rozmiestnených smetných nádob 

(vriec), po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané 

e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou /3, /15 

f) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov  /1, /16  s výnimkou 

osôb uvedených v odseku 1b) tohto článku 

g) na požiadanie oprávnenej osoby predložiť doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie 

na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti. 

Ostatné náležitosti v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. 
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Článok 7 

Všeobecné údaje – informácie 

 

1. Trhovými dňami sú pondelok – sobota, predajný čas: 6. 00 – 18. 00 hod. 

 

2. Stánky – pulty si možno prenajať jednorázovo alebo na určitú dobu. 

 

            Jednorázový poplatok za prenájom stánku – pultu sa stanovuje: 

            a)   20,- Sk/deň      pri predaji ovocia, zeleniny a kvetov v malom množstve 

                                           (miestni občania) 

            b)   50,- Sk/deň      pri predaji ovocia a zeleniny na pulte (vo väčšom množstve) 

            c)   50,-  Sk/deň     pri ostatných predajoch 

            d)   - predaj z auta môže byť len na základe predchádzajúceho povolenia mesta            

                     a po zaplatení poplatku. 

             

               V prípade zaplatenia prenájmu na l mesiac až 3 mesiace je poplatok v prípade  

                b) – 30,- Sk/deň,     v prípade c)  - 50,- Sk/deň. 

 

3. Pri príležitostných predajoch – trhoch a jarmokoch sú poplatky nasledovné: 

 

           - pult                               100,- Sk/deň 

           - plechový stánok           200,- Sk/deň 

           - krytý plátený stánok     300,- Sk/deň 

               

 

4. Cena trhového miesta pri predaji v bežných dňoch sa stanoví podľa množstva tovaru   

dohodou medzi predávajúcim a pracovníkom mesta, určeným na vyberanie poplatkov      

v nasledujúcich maximálnych výškach: 

- ovocie, zelenina, kvety z vlastných prebytkov                                      30,- Sk/deň   

            - ostatný tovar                                                                                        150,- Sk/deň 

            - komerčný predaj ovocia, zeleniny                                                       150,- Sk/deň 

 

5.        Cenník vstupného na príležitostných trhoch a jarmokoch: 

 

            Poplatok sa určí  podľa druhu predávaného sortimentu – podľa cenníka – príloha  

            č. 1 tohto VZN.    

 

6.      Príležitostné trhy a jarmok na trhových miestach sa konajú nasledovne: 

 

            jarný trh – apríl 

            letný trh  - júl 

            jesenný jarmok - október 

 

 

 

 

 

 



 

- 6 - 

 

Článok 8 

Orgány dozoru  a sankcie 

 

1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva: 

a) Slovenská obchodná inšpekcia 

b) mesto Vrbové – poverení zamestnanci MsÚ vo Vrbovom. 

 

2. Mestská polícia vo Vrbovom – v rozsahu vlastných kompetencií. 

           Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa 

            osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté. 

 

3.         Orgány dozoru môžu uložiť pokutu: 

            a)   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. 178/98 Z. z.   

             

             b)  do 500 000,- Sk fyzickej 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 (§ 6, § 7 zák. č. 178/98 Z. z.), alebo predáva výrobky, ktoré  

                   sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom   

                   na trhoviskách, na  príležitostných    trhoch   a pred   prevádzkarňou   jej          

                   prevádzkovateľom, mimo takto určených miest.  

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto ZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Vrbové 15 dní pred rokovaním 

            Mestského zastupiteľstva Vrbové, t. j. 16. 8. 2006 na uplatnenie pripomienok k tomuto    

            návrhu.       

             

2. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  dňa 28. septembra 2006 

uznesením č. 88/IX/2006.  Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od jeho  zverejnenia 

na úradnej tabuli, t. j.  20. októbra 2006. 

 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší účinnosť VZN č. 2/1998  a doplnok 

č.  2/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach – trhový poriadok. 

   

                    

 

 Vo Vrbovom,  dňa    3. októbra 2006               

 

 

                                                                                               PaedDr. Ivan  Borovský, v. r. 

                                                                                                primátor mesta 
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Príloha č. 2  k VZN č. 8/2006  

Vysvetlivky k odkazom 

 

 

1) Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 

2) Zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov 

3) zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 

152/1995 Z. z. o potravinách, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení 

neskorších predpisov, Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

SR č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov 

4) Zákon č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov 

5) Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 

v znení neskorších predpisov 

6) Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch 

7)  Zákon č, 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače 

a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť 

8) Zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov 

9) Nariadenie vlády SSR č. 206/1988 o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých  

zdraviu v znení neskorších predpisov 

10)  Zákon č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti 

11)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 125/1995 Z. z., ktorou sa upravuje 

kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do 

skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie  

do tried 

12)  Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník 

13)  Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších 

predpisov 

14)  Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 

informačných orgánov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MF SR č. 55/1994 Z. 

z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou 

15)  Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách 

16)  Vyhláška MV SR č. 133/1994 Z. z. o inšpekčných knihách a zákon č. 270/1995 Z. z. 

o štátnom jazyku SR 

17)  Zákon č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

18)  Vyhláška MP SR č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových 

a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu 

19) Vyhláška FMPaV č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti 

živočíšnych produktov.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


