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Dôvodová správa : 
 

Potreba prijatia nového VZN trhový poriadok pre trhovisko č.1 pri NS Družba vyplynula zo zmeny platnej 
legislatívy, konkrétne zo zákona č. 141/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto novelizácia zákona 
nadobudne účinnosť od 01.07.2014.  
 

Cieľom novelizácie zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
je zabezpečiť zosúladenie a aktualizáciu právnych predpisov, zvýšiť efektivitu činnosti kontrolných 
orgánov a reflektovať vývoj ekonomiky Slovenskej republiky a ostatných členských štátov aj v oblasti 
predaja na trhových miestach, s dôrazom na ochranu spotrebiteľa, podmienky ambulantného predaja, 
predaj potravín, kontrolu, spoluprácu a koordináciu zainteresovaných orgánov pri kontrole bezpečnosti 
a hygieny predaja. V predmetnom zákone a zároveň aj v predloženom návrhu VZN sa mení a spresňuje 
napr. predaj húb, potravín a lesných plodov, rozsah ambulantného predaja a povinnosť používania 
registračnej pokladne. Za správcu príležitostné trhu sa určuje obec. Obec zároveň aj vydáva povolenia na 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb.   

 

Predmetné všeobecne záväzné nariadenie upravuje trhový poriadok pre trhovisko č. 1 nachádzajúce sa 
na ulici 28. októbra v Trenčíne pri nákupnom stredisku Družba. Navrhované znenie VZN upravuje 
v súlade s novelizovaným znením zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb osoby, 
ktoré sú oprávnené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, údaje o druhoch predávaných výrobkov 
a poskytovaných služieb, podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
vykonávať, údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase, pravidlá prenajímania prenosných 
predajných zariadení, spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie, pravidlá dodržiavania čistoty a 
hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky a údaje o správcovi 
trhu.  

 

Medzi najvýraznejšie zmeny v predloženom VZN patrí komplexnejšia úprava povinností predávajúcich na 
trhových miestach a rozšírenie oprávnení orgánov dozoru, medzi ktoré patrí aj povinnosť osoby 
oprávnenej predávať výrobky na trhových miestach predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad 
o nadobudnutí predávaného tovaru, ak by nadobudli podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej 
ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej produkcie. Zároveň sa zakotvuje sortiment 
predávaných výrobkov a poskytovaných služieb. Tento sortiment (a zároveň aj celé VZN) je schvaľované 
aj Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 
VZN aj vyslovene určuje, ktoré druhy výrobkov je zakázané predávať.  

  

Týmto VZN sa zároveň nahradí všetky doteraz platné VZN č. 7/1998 Trhový poriadok pre trhovisko č.1 pri 
NS Družba, VZN č. 8/1998 Trhový poriadok pre trhovisko č. 4 pri NS Rozkvet a VZN č. 10/1998 Trhový 
poriadok pre trhovisko č. 3 pri NS Úspech.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Návrh uznesenia:  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
schvaľuje  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2014  trhový poriadok pre trhovisko č.1 pri NS Družba 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, v súlade s § 4 ods. 
3 písm. i) a § 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 3 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 v znení neskorších predpisov  
 

v y d á v a 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12 /2014 trhový poriadok pre trhovisko č.1 pri NS Družba  

 
Článok 1 

Správa trhoviska 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje trhový poriadok pre trhovisko č. 1 nachádzajúce sa na ulici 28. 
októbra v Trenčíne pri nákupnom stredisku Družba. 
 

2. Správu trhoviska vykonáva mestská rozpočtová organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., 
Soblahovská  65, 912 50 Trenčín.  

 
 

Článok 2 
Oprávnenie na predaj 

 

1.Na trhových miestach môžu predávať výrobky a poskytovať služby na základe povolenia mesta predávať výrobky 
a poskytovať služby:  
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa §2 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov.  
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo 
lesné plodiny podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov  
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou 
 

Článok 3 
Podmienky predaja 

 

1. Právnické a fyzické osoby, ktoré predávajú poľnohospodárske výrobky, zodpovedajú za zdravotnú bezpečnosť 
predávaného tovaru a sú povinné dodržiavať príslušné hygienické a ostatné predpisy. 
 
2. Tovar predávaný občanovi, ako zelenina, ovocie, zemiaky a lesné plody musí byť očistený, zbavený hliny a 
zvädnutých častí a ovocie musí byť akostne roztriedené. Orgány úradnej kontroly potravín môžu obmedziť alebo 
zakázať predaj niektorých poľnohospodárskych výrobkov vzhľadom na podmienky predaja, akosť tovaru a nákazovú 
situáciu. 
 
3.   Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 
a)   označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 
b)   dodržiavať trhový poriadok, 
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) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia, 
g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov. 
 
4. Na trhovisku sa môžu predávať: 
a) Potravinárske výrobky: 
1. Ovocie a zelenina - musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade s platnými právnymi predpismi. 
2. Zemiaky  
3. Vajcia - pri predaji slepačích konzumných vajec vlastnej výroby, tzv. prebytkov musí predávajúci dodržať všetky 
povinnosti podľa Nariadenia vlády SR č. 360/2011, pričom vajcia musia byť dodané konečnému spotrebiteľovi 
najneskôr do 21 dní odo dňa znášky. Prvovýrobca musí byť registrovaný na RVPS Trenčín.  



4. Čerstvé huby je možné predávať iba na základe „Osvedčenia o odbornej spôsobilosti“  vydaného Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva,  
5. Včelí med je možné predávať len na základe splnenia požiadaviek Nariadenia Vlády SR č. 360/2011. Prvovýrobca 
musí byť registrovaný na RVPS Trenčín.  
6. Trhové konzumné ryby,  
7. Lesné plodiny.  
8. Mliečne výrobky, pri dodržaní podmienok skladovania a hygieny predaja v zmysle Z.č. 152/1995 Z.z. 
9. Mäsové výrobky, pri dodržaní podmienok skladovania a hygieny predaja v zmysle Z.č. 152/1995 Z.z. 
 
b) Ostatné výrobky: 
1. Stromčeky - možno predávať len na základe potvrdenia o spôsobe nadobudnutia. 
2. Kvetiny, 
3. Ľudové umelecké a remeselnícke výrobky. 
 
5. Na trhovisku je zakázané predávať: 
a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky, 
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak  
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, 
f) jedy, omamné a psychotropné látky, 
g) lieky, 
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov, 
(zmena podľa zákona č.101/2014) 
j) živé zvieratá; zákaz sa nevťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej vodnej hydiny, 
domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia 
organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu 
veterinárnej správy, 
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, 
ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov. 
 
6.  Na trhových miestach môžu oprávnené fyzické osoby a právnické osoby predávať výrobky len čisté a pri 
predaji dodržiavať čistotu a hygienu predávaných výrobkov, ako aj čistotu a hygienu predávajúceho a poskytujúceho 
služby, pričom sú povinní dodržiavať hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy. Predávajúci sú povinní na 
trhových miestach počas predaja výrobkov a poskytovania služieb udržiavať zabraté miesto v čistote a po ukončení 
prevádzky zanechať zabraté miesto čisté. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia a trhového poriadku môže 
správca trhoviska predávajúcemu zakázať predaj výrobkov, resp. poskytovanie služieb alebo vylúčiť ho z predaja. 
 

         Článok 4 
Podmienky prenájmu predajných zariadení 

 

1. Predajné zariadenia je možné prenajať na zmluvu,  min. doba nájmu je 1 mesiac.  
2. Nájomné uhradí nájomca v hotovosti pri podpise dohody zodpovednému zamestnancovi.  
3. Prenajaté predajné zariadenie je potrebné obsadiť v deň predaja do 7.00 hod. letného času a 8.00 hod. zimného 
času. 
4. V cene stánku je zahrnutá plocha 1 m pred a 1 m za predajným zariadením (1 m vedľa predajného zariadenia nie 
je v cene). 
5. Na trhovisku nie je možné predávať z vlastných predajných zariadení. 
 
 
 

Článok 5 
Nájomné 

 

1. Predávajúci je povinný zaplatiť nájomné za prenájom predajného zariadenia na trhovisku nasledovne:   
 
 
 

 

Suma v € DPH DPH 20% Suma v € 

 

bez DPH   celkom 



- úhrady poplatkov bez zmluvy – za deň:       
predajné zariadenie - pomerná časť pri všetkých typoch stolov/deň – min. 
časť 0,58 0,12 0,70 
predajné zariadenie - pomerná časť pri všetkých typoch stolov/deň – 1/3 
stola 0,83 0,17 1,00 

predajné zariadenie v rozsahu 1/2 pri všetkých typoch stolov/deň 1,42 0,28 1,70 

kryté predajné zariadenie bez úložného priestoru/deň 2,92 0,58 3,50 

kryté predajné zariadenie s úložným priestorom/deň 3,17 0,63 3,80 

kryté krajné predajné zariadenie s úložným priestorom/deň 3,75 0,75 4,50 

kryté krajné predajné zariadenie bez úložného priestoru/deň 3,50 0,70 4,20 

        

- úhrady poplatkov - so zmluvou (min. mesiac):       

kryté predajné zariadenie s úložným priestorom/mesiac 79,17 15,83 95,00 

kryté predajné zariadenie bez úložného priestoru/mesiac 72,92 14,58 87,50 

kryté krajné predajné zariadenie s úložným priestorom/mesiac 14,58 2,92 17,50 

kryté krajné predajné zariadenie bez úložného priestoru/mesiac 14,58 2,92 17,50 
 
 
2. Nájomné vyberá správca trhoviska. Predávajúci je povinný uschovať si potvrdenie o zaplatení nájomného na 
kontrolné účely. 
 
 
 
 
 

Článok 6 
Práva a povinnosti správcu trhoviska a kontrola predaja 

 
 (1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný 
  
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných 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) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia, 
g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov.  
  
(2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným 
predajom a orgánu 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) pri predaji potravín potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (alebo zdravotný preukaz), osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti pri manipulácií s potravinami, 
d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb,  
e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými 
osobami v primeranom množstve, 
f.) posudok príslušného orgánu verejného zdravotníctva, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a 
poskytovaných služieb, 
 
 
 
 



Článok 7 
Orgány dozoru a sankcie 

 

1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: 
a/ poverený zamestnanec mestského úradu,  
b/ mestská polícia (ďalej len orgán dozoru) 
 
 
2. Orgán dozoru v zmysle ods.1 písm. a/ tohto článku je oprávnený uplatňovať pokuty v zmysle §12 ods. 2 zákona 
č.178/1998 Z.z. 
 
3. Orgán dozoru v zmysle ods. 1 písm. b/ tohto článku je oprávnený uplatňovať pokuty len v blokovom konaní.  
 

Článok 8 
       Čas predaja 

    letný čas   zimný čas 
pondelok – sobota  6.00 - 18.00   7.00 - 16.00 
nedeľa    voľný deň   voľný deň 
 
 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1.VZN č. .../2014 trhový poriadok pre trhovisko č.1 pri NS Družba  bolo schválené MsZ v Trenčíne dňa ........... 
a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa rušia 
a.)  VZN č. 7/1998 Trhový poriadok pre trhovisko č.1 pri NS Družba,  
b.) novelizácia schválená MsZ v Trenčíne dňa 24.10.2002 s účinnosťou od 08.11.2002, 
c.) VZN č. 8/1998 Trhový poriadok pre trhovisko č. 4 pri NS Rozkvet, 
d.) VZN č. 10/1998 Trhový poriadok pre trhovisko č. 3 pri NS Úspech.  
 
 
 
 
 

 
 
         Mgr. Richard Rybníček 
                primátor mesta  

 


