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Mestské zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4, písm. g/ zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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 (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v meste Kysucké Nové Mesto (ďalej len „nariadenie“)
§1
Úvodné ustanovenie
Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach, najmä druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, druh, obdobie
konania a rozsah príležitostných trhov, trhové dni, predajný a prevádzkový čas, ako i ďalšie
skutočnosti dôležité pre zabezpečenie predaja a poskytovanie služieb na trhových miestach
na území Kysuckého Nového Mesta.
§2
Základné pojmy
1. Trhovým miestom pre účely tohto nariadenia je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým
stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.
2. Trhoviskom sa rozumie 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. Príležitostným trhom sa rozumie 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.
5. Ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, 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. 1
6. Stánkom s trvalým stanovišťom sa rozumie stánok s celoročnou prevádzkou alebo
sezónnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý
predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo
postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska.
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7. Za trhové miesto sa na účely tohto zákona 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.
§3
Povolenie na zriadenie trhového miesta
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste vydáva Mesto Kysucké Nové Mesto (ďalej len „mesto“).
2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta mesto prihliada na ochranu verejného
poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov
a poskytovania služieb.
Prevádzkovanie tržnice, trhoviska je možné začať až po právoplatnom rozhodnutí na
zriadenie trhového miesta pre trhovisko vydanom Mestom Kysucké Nové Mesto a príslušný
trhový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Kysucké Nové Mesto.
Povolenie na zriadenie trhového miesta pre trhovisko sa vydáva na dobu určitú .
3. K žiadosti o zriadenie trhového miesta – trhoviska, alebo tržnice je potrebné doložiť
živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice, rozhodnutie vydané v zmysle
stavebného zákona, list vlastníctva, katastrálnu mapu s presným vymedzením hraníc
trhového miesta, stanovisko vlastníka priestranstva alebo nebytového priestoru, záväzné
stanovisko, prípadne rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva na zriadenie
konkrétneho trhového miesta.
4. Prevádzkovateľ trhoviska – mesto, fyzická alebo právnická osoba umožní predaj na základe
predloženia súhlasného rozhodnutia vydaného regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v SR. V rozhodnutí je uvedený sortiment, ktorého rozsah predaja musí byť
dodržaný a podlieha kontrole správcu trhoviska.
5. Ak mesto zistí porušenie povinností ustanovených v zákone 152/1995 Z. z. o potravinách
v znení neskorších predpisov, bezodkladne to oznámi príslušnému orgánu verejného
zdravotníctva, alebo príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
6. Mesto pri vydávaní trhových poriadkov spolupracuje s príslušným orgánom úradnej
kontroly potravín.
7. Mesto vopred nahlási predaj potravín
veterinárnej a potravinovej správe.

na trhových miestach príslušnej regionálnej

§4
Určenie trhových miest, trhových dní a prevádzkového času
1. Na území mesta sú tieto trhové miesta:
a) Príležitostné trhy
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Veľkonočné trhy - v mesiaci marec, apríl (záleží od dátumu veľkej noci) na
Námestí slobody par. KNC 1333/1 v celosti
- Jakubovské hody – v mesiaci júl na Námestí slobody par. KNC 1333/1, Belanského
ul.par. KNC 4889, Kysuckej ul. par.4901/2 a Nábrežnej ul. par. KNC 1478/1
- Vianočné trhy – v mesiaci december na Námestí slobody par. KNC 1333/1,
Belanského ul. par. KNC 4889 v celosti
b) Ambulantný predaj
- na ul. Belanského par. KNC 4889, Sládkovičovej par. KNC 1047/1(pred predajňou
COOP JEDNOTA č. s. 1209/65), Dl. Poľského par. KNC 143/8 pred nehnuteľnosťou
č.s. 1099/23, Námestie slobody, parc. KNE 1333/1.
2.
Ambulantný predaj pred prevádzkarňou, na verejných priestranstvách, resp.
priestranstvách vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ktoré ho prenajali na
ambulantný predaj, je zakázaný, s výnimkou povolenia Mestom Kysucké Nové Mesto.
Vlastníctvo nehnuteľnosti (domu, pozemku) neoprávňuje príslušného vlastníka k povoleniu
ambulantného predaja.
Vlastník priestranstva alebo nebytového priestoru je povinný vopred požiadať mesto
o zriadenie trhového miesta na vykonávanie ambulantného predaja.
3. Na všetkých trhových miestach sú stanovené nasledovné trhové dni a predajný čas:
- príležitostné trhy:
pondelok až piatok od 06.00 hod. – 17.00 hod.
sobota
od 06.00 hod. – 24.00 hod.
nedeľa
od 06.00 hod. - 20.00 hod.
- ambulantný predaj: pondelok až nedeľa: od 06.00 hod. – 17.00 hod
ul. Sládkovičova,
ul. Dlhomíra Poľského
ul. Belanského
utorok, štvrtok a sobota od 06.00 hod. – 17.00 hod.
Námestie slobody

4. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva mesto na
dobu určitú prostredníctvom referátu bytového a podnikateľskej činnosti.
5. Na trhových miestach v zmysle tohto nariadenia sú zabezpečené všetky podmienky
v zmysle platných právnych predpisov.
§5
Správa trhových miest
1. Správu trhových miest na území mesta, ktoré sú vo vlastníctve, alebo v užívaní mesta
vykonáva Mesto Kysucké Nové Mesto. Túto správu môže zveriť fyzickej alebo právnickej
osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu.
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2. Pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh je správca povinný vypracovať trhový poriadok
a zverejniť ho na viditeľnom mieste. Trhový poriadok schvaľuje mestské zastupiteľstvo ako
všeobecne záväzné nariadenie.
3. Trhový poriadok musí obsahovať
a) určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
b) označenie trhoviska, tržnice a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných
výrobkov a poskytovaných služieb,
c) podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať,
d) údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase,
e) pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení,
f) spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo
cenník vstupného na príležitostných trhoch,
g) pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po skončení prevádzky,
h) meno, priezvisko a adresu bydliska správcu trhoviska, ak je ním fyzická osoba, alebo
názov a adresu sídla, ak je ním právnická osoba.
Trhový poriadok môže obsahovať aj ďalšie dôležité skutočnosti, ako napr. povinnosti
správcu, povolený sortiment predávaných výrobkov a druh poskytovaných služieb,
povinnosti predávajúcich.
Správcom trhových miest vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby je jeho prenajímateľ.
§6
Sortiment predávaných výrobkov a druh poskytovaných služieb
1. Na trhových miestach je povolené predávať:
- ovocie
- zeleninu
- kvety, dreviny, kry a ich priesady, ako i priesady a semená kvetov a zeleniny
- lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného
vlastníka alebo správcu pozemku,
- čerstvé huby, za predpokladu, že predávajúci má platné „Osvedčenie o odbornej
spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb“,
- včelie produkty od prvovýrobcov zaregistrovaných na veterinárnej správe
v mieste pôvodu,
- knihy, denná a periodická tlač,
- reklama tovaru,
- balená a nebalená zmrzlina, pričom predaj nebalenej zmrzliny je možné
uskutočňovať iba v stánkoch s trvalým stanovišťom alebo iných prevádzkarňach,
ktoré sú na tento účel osobitne vybavené a schválené rozhodnutím orgánom
verejného zdravotníctva,
- konzumné ryby v predvianočnom období,
- liečivé rastliny
- žreby
- ľudovo – umelecké predmety,
- sezónne, úžitkové a ozdobné predmety

5

-

vianočné stromčeky, čečinu – len s dokladom o ich nákupe (napr. od Štátnych
lesov),

2. Na trhových miestach je povolené poskytovať služby:
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
- oprava dáždnikov,
- oprava a čistenie obuvi,
- čistenie peria,
- kľúčové služby,
- brašnárske služby,
- fotografické služby,
- pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie (pri
príležitostných trhoch)
3. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, hračky, originál balené potraviny sa
môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na
trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom
a v pojazdných predajniach.
4. Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje
na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné
živočíchy,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na
propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami
chovateľov,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
§7
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach a ich
povinnosti
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
predpisov2,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
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c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou
2. Predávať výrobky podľa ods. 1 písm. b) a c) tohto §-u môžu za rovnakých podmienok
i občania iných členských štátov Európskej únie.
3. Na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na
trhovisku alebo v tržnici, ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo
v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac
ako 30 dní v kalendárnom roku, vzťahuje sa osobitný zákon 3.
4. Fyzická osoba podľa ods. 1 písm. b) tohto §-u je povinná predložiť orgánom dozoru na ich
požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že
predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti.
5. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) predávať výrobky, resp. poskytovať služby len na mieste určenom v povolení mesta,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
c) písomne oznámiť ukončenie predaja, ak táto skutočnosť nastane ešte pred ukončením
platnosti povolenia,
d) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov2
e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
f) zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
g) dodržiavať osobnú hygienu,
h) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo správnom množstve a umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
i) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou4,
j) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
k) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov 5,
l) dodržiavať všetky ostatné povinnosti podľa osobitného predpisu 6.
6. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánom
dozoru
a) doklad o oprávnení na podnikanie, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve
a o predaj poľnohospodárskych prebytkov,
b) povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydané
mestom,
c) doklad totožnosti,
d) doklad o zaplatení príslušného poplatku,
e) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve
a o predaj poľnohospodárskych prebytkov,
f) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
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g) v prípade predaja húb – osvedčenie na predaj
§8
Ambulantný predaj
1. Ambulantný predaj mimo trhovísk a povolených trhových miest je zakázaný.
2. Ambulantný predaj pred prevádzkarňou, na verejných priestranstvách, resp.
priestranstvách vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ktoré ho prenajali na
ambulantný predaj je zakázaný, s výnimkou predaja povoleného mestom.
3. Na všetky trhové miesta s ambulantným predajom sa vzťahujú povinnosti a ustanovenia
tohto nariadenia a príslušných osobitných predpisov.
4. V pojazdných predajniach sa ambulantný predaj mäsa a mäsových výrobkov na území
mesta zakazuje. Predaj ostatných výrobkov v pojazdných predajniach môže byť vykonávaný
len za podmienok dodržania platných zákonných ustanovení a podmienok Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy Čadca.
5. Na vydanie povolenia na predaj potravinárskych výrobkov je potrebné predložiť súhlas
príslušných orgánov úradnej kontroly potravín.
6. Predaj živých konzumných rýb predajca pred začatím predaja ohlási orgánu veterinárnej
správy. Tento predaj je možný len v blízkosti zdroja pitnej vody.
7. Ambulantný predaj sa môže uskutočňovať len na verejnom priestranstve, ktoré sú
uvedené v § 4 ods. 3 tohto nariadenia.
8. Pri podujatiach organizovaných mestom a mestským kultúrno-športovým strediskom sa
povoľuje predaj na trhových miestach.
§9
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva mesto prostredníctvom:
a) poverených zamestnancov Mesta Kysucké Nové Mesto
b) mestskej polície
2. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných
predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté.
3. Mesto Kysucké Nové Mesto môže uložiť pokutu v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z.
a) fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia § 3 ods. 1
tohto nariadenia,
b) fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom
mieste bez povolenia § 4 ods. 4 tohto nariadenia,
c) fyzickej osobe predávajúcej výrobky v vlastnej pestovateľskej činnosti, ak nesplní
povinnosť podľa § 7 ods. 4 tohto nariadenia,
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d) fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých
predaj je zakázaný § 6 ods. 4, alebo ktoré nie sú určené na predaj,
4. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
5. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinnosti uložená pokuta podľa
osobitných predpisov.
6. Pokuty uložené mestom sú príjmom mesta.
7. Mesto môže zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb fyzickej alebo právnickej
osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky,
poskytuje služby na trhovom mieste, alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových
miestach podľa § 7 tohto nariadenia.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť VZN č. 3/1998
– Trhový poriadok mestského trhoviska vrátane dodatku č. 1/1999, prílohy Trhový poriadok
pre príležitostný trh v meste Kysucké Nové Mesto a Trhový poriadok pre ambulantný predaj
v meste Kysucké Nové Mesto.
2. Toto nariadenie môže meniť a dopĺňať Mestské zastupiteľstvo Kysuckého Nového Mesta.
3. Toto nariadenie je zároveň aj trhovým poriadkom v zmysle platných právnych predpisov.
4. Toto nariadenie bolo schválené uznesením MsZ č. 80/2012 dňa 14.6.2012 a nadobúda
účinnosť 1.7.2012.
___________________________________________________________________________
1)) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
2) zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov
3) zák. č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
4) zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách
5) zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
6) zák. 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
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