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Mesto Trstená v súlade s § 6 ods. 1  a § 11 ods.4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov ustanovení 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 a zákona 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 v y d á v a  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 

 

„TRHOVÝ PORIADOK“ 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach na území mesta Trstená 
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

To všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja výrobkov 

a poskytovanie služieb na trhových miestach, úlohy mesta  pri zriaďovaní a povoľovaní 

trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní 

služieb na trhových miestach (ďalej len trhový poriadok). 
 

Čl. 2 

Základné pojmy 

 
1. Na účely tohto VZN sa rozumie :  

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

priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,  

b) trhoviskom je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb,  

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

služieb v prevádzkárňach 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 sústredený predaj 

vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v 

primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,  

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

prenosných zaradeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom 

priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné  

predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje 

stavebné povolenie podľa osobitného predpisu ,  

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

prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstva a je vo vlastníctve 

predávajúceho alebo prenajatý predávajúcemu.  

2. Za trhové miesto sa považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý 

nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh. To 

neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú 

akciu.  

3. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na 

predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí 

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

všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných 

predpisov.  

 

Čl. 3 

Vymedzenie trhového miesta, trhových dní a prevádzkovej doby 

 

Trhové miesto v správe Mesta Trstená je  verejné priestranstvo určené na príležitostné trhy,  

alebo ambulantný predaj 

-  na  Námestí M. R. Štefánika    

-  na  ulici  Bernolákovej – na ploche pri Dome kultúry 

Príležitostné trhy poriadané mestom Trstená sú: 

- Škapuliarsky jarmok  

- Martinský jarmok  

- Iné spoločenské alebo kultúrne podujatia organizované s podporou mesta 

v spolupráci s inými subjektmi 

Príležitostné trhy sa konajú ako 1 alebo 2dňové v prevádzkovej dobe od 07.00 do 19.00 hod.  

Prevádzková doba pre ambulantný predaj  je od 07.00 do 17.00 hod.   

Prevádzková doba pre iné  spoločenské a kultúrne podujatia budú určené primátorom mesta.  

 

Čl. 4 

Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 

1. Povolený predaj  výrobkov a tovaru   

a) ovocie a zelenina, 

b) balená zmrzlina, 

c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 

d) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady kvetov   

   a zeleniny semená, ozdobné kry) 

e) sezónne ozdobné a úžitkové predmety 

f) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety, 

g) knihy, denná a periodická tlač 

h) žreby okamžitých lotérií a žrebovacích vecných lotérií,  

  

2. Povolený druh 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) reklamné služby spojené s ponukou výrobkov sprostredkovateľským predajom, 

g) ďalšie výrobky a služby podľa záujmu obyvateľov, pri dodržaní zákona č. 178/1998 Z.z.   

   v znení neskorších predpisov. 

 

3. Na trhových miestach je zakázané predávať:  

a) zbrane a strelivo,  

b) hračky „so strelami“, ktorých kinetickú energiu určuje hračka 

c) výbušniny a pyrotechnické výrobky,  

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,  

e) tabak a tabakové výrobky  a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 
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f) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje  

    -  zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,   

g) jedy, omamné a psychotropné látky,  

h) lieky,  

i) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,  

j) chránené  živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy, invázne druhy 

živočíchov 

k) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj 

domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich  králikov, psov, mačiek 

a drobných hlodavcov a na propagačné podujatia organizované zväzmi a združeniami 

chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy, 

l) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,  

 

4. Predaj tovaru, výrobkov, ktorého predaj si vyžaduje osvedčenie a splnenie podmienok 

stanovených osobitnými predpismi 

a) včelí med – zdravotne nezávadný a zmyslovo bezchybný; v originálnom balení 

b) trhové konzumné ryby – predaj len vo zvlášť vyhradenom priestore za podmienok 

stanovených orgánmi veterinárnej správy a potravinovej správy 

c) huby – predaj len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti; nie je možný predaj 

pokrájaných alebo sušených húb, 

d) lesné plodiny – predajca na požiadanie poskytne vysvetlenie o nadobudnutí tovaru 

e) domáca vodná hydina, domáca hrabavá hydina, domáce  králiky, psi, mačky a drobné 

hlodavce  - predaj  za podmienok stanovených orgánmi veterinárnej správy 

f) propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na 

základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu  veterinárnej správy  

 

5. Obmedzenie predaja výrobkov  
a)  spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky,  

b)  obuv,  

c)  domáce potreby,  

d)  elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky,  

e)  drobný tovar, 

f)  papierenské výrobky,  

g)  kozmetika, drogériový tovar,  

h)  športové potreby  

i)   hračky  

- sa môžu predávať len na v prevádzkárňach tržníc, trhovísk, v stánkoch na 

príležitostných trhoch,   pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom, ich ambulantný predaj 

je zakázaný.  

Obmedzenie sa nevzťahuje na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a 

uvádzaním nových výrobkov na trh.  

 

Čl. 5 

Podmienky predaja a poskytovania služieb 

 

1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky a poskytovať 

služby  

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných 

predpisov  
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b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej 

alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny 

c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi 

sebou.  

d) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle 

zákona 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 

(autorský zákon) v znení neskorších predpisov  

2. Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok  i občania 

iných členských štátov Európskej únie.   

3. Predávajúci na trhovom mieste sú povinní dodržiavať pri predaj výrobkov a poskytovaní 

služieb na príležitostných trhoch a ambulantnom predaji  hygienické a veterinárne predpisy, 

nariadenia v oblasti obchodu, ochrany spotrebiteľa, cien a poplatkov a všetky ostatné 

súvisiace predpisy a umožniť kontrolu oprávnených osôb a podriadiť sa jej výsledkom. 

4. Každý predávajúci si zabezpečuje predajné zariadenie zaisťujúce primeranú kultúru 

predaja, alebo poskytovania služieb sám na vlastné náklady. 

5. Predávať a poskytovať služby nesmú cudzí štátni príslušníci bez oprávnenia na podnikanie 

v SR 

6. Predávať nesmú osoby mladšie ako 18 rokov. 

 

Čl. 6 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:  

a) dodržať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,  

b) zreteľne označiť predávané výrobky a služby cenou, 

c) označiť predajný stánok alebo stôl s uvedením mena a adresy predajcu, 

d) používať elektronickú registračnú pokladnicu   

e)  predávajúci je povinný pred začatím predaja, alebo  poskytovania služieb na trhovom 

mieste predložiť požadované doklady: 

   -   oprávnenie na predaj, alebo poskytovanie služieb, osvedčenia na predaj tovaru, ktorého    

        predaj si to vyžaduje,  iné doklady potrebné na predaj podľa osobitných predpisov, 

   -   fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy  

       elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu  

       elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením   

       ustanovení  osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb  

       používať elektronickú registračnú pokladnicu a pridelené daňové identifikačné číslo.  

f) dodržiavať reklamačný poriadok, 

g) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovaných služieb v čistote,  

h) po ukončení predaja výrobkov a poskytovaných služieb zanechať predajné miesto čisté a 

upratané, 

i) odpad súvisiaci s predajom a poskytovanými službami vkladať na vyhradených miestach a 

do určených nádob,  

j) na požiadanie  kontrolného orgánu preukázať ďalšie požadované doklady. 

h) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 

kontrolu správnosti váženia,  

i) predávať výrobky v predpísanej alebo schválenej akosti, hygienicky nezávadné,  

j) nesmie klamať spotrebiteľa, alebo uvádzať nepravdivé, zavádzajúce a nejasné údaje o 

poskytovanom tovare,  

k) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov,  
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l) dodržiavať hygienické predpisy predaja výrobkov a poskytovania služieb,  

m) nesmie žiadnym spôsobom diskriminovať zákazníkov, rezervované výrobky musí riadne 

označiť s uvedením doby rezervovania,  

n) zakazuje sa predaj nekvalitného tovaru a tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho 

nadobudnutia alebo jeho pôvod,  

o) dodržiavať platné právne predpisy.  

 

Čl. 7 

Povinnosti správcu trhového miesta 

 

1. Správca trhového miesta zodpovedá 

- za dodržiavanie trhového poriadku 

- za poriadok, čistotu 

- za prideľovanie predajných miest 

- za zabezpečenie napojenia sa predajcov na inžinierske siete (elektrická energia, voda) 

- za zabezpečenie zariadení osobnej hygieny pre predajcov a návštevníkov samostatne 

- za odvoz odpadkov, dezinfekciu, deratizáciu. 

- za vyberanie a kontrolu úhrad trhových poplatkov 

- zabezpečuje dozor nad dodržiavaním trhového poriadku a platných zákonov o vydaní 

povolenia na zriadenie trhového miesta a  na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhovom mieste telefonicky alebo elektronicky bezodkladne informuje Finančné riaditeľstvo 

Slovenskej republiky.  

 

2. Správca trhového miesta  u predávajúceho kontroluje:  
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj  

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (§ 1 ods. 3 tohto VZN),  

b) doklad o nadobudnutí tovaru,  

c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,  

d) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných 

spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch, 

primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s 

prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov,  

e) zdravotný preukaz a posudok príslušného štátneho orgánu, ak to vyžaduje charakter 

predávaného tovaru a poskytovaných služieb,  

f) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí,  

g) dodržiavanie trhového poriadku,  

h) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb,  

i) potvrdenie o zaplatení nájomného za  užívanie verejného priestranstva.  

Oprávnenie na podnikanie (odsek 2. písm. a) tohto VZN) a doklad o nadobudnutí 

tovaru (odsek 2. písm. b) tohto VZN) sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých 

výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych 

výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín 

fyzickými  osobami.  

 

Čl. 8 

Kontrola a sankcie 
1. Kontrolou dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení  

- hlavný kontrolór mesta Trstená,  

- Mestská polícia v Trstenej,  
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2.  Za priestupky  možno uložiť  pokutu do 8 000 EUR,  v blokovom konaní do výšky 4 000 

EUR.   

     Za priestupok sa považuje, ak fyzická osoba  

a) zriadila trhové miesto bez povolenia 

b) predáva výrobky, alebo poskytuje služby bez povolenia 

c) predáva výrobky, ktorých predaj je zakázaný 

d) predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkach tržníc a trhovísk 

a v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkou jej 

prevádzkovateľa a v pojazdných predajniach takto určených 

e) porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách a diaľniciach mimo obce – 

priestupok podľa tohto bodu prejednávajú  orgány Policajného zboru (§13 ods.2 

zákona č. 178/98 v znp.) . 

3. Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné  v zmysle zákona č.178/98 Z.z. v 

znení neskorších predpisov.  

4. Kontrolné orgány môžu:  

- uložiť pokutu fyzickej alebo právnickej osobe za porušenie  podmienok predaja podľa § 12 

ods.2  písm. b) až do výšky 17 000 EUR  

 -  zakázať predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá 

bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste.  

 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli 

mesta a na internetovej stránke mesta Trstená dňa 27. októbra 2014. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom uznesením 

č. 1040/XI/2014 zo dňa 11.11.2014. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa 12.11.2014 na úradnej 

tabuli mesta a na internetovej stránke mesta Trstená. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01. januára 2015. 

5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 4/2006 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy na území mesta 

Trstená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Ďubjak 

       primátor   

 

 

 

 

 


