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Spracovali:       
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Útvar právny  
 
Ing. Marta Koptíková  
Útvar ekonomický  
 
Finančná a majetková komisia Mestského úradu v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 02.06.2014 o d 
p o r u č i l a  s c h v á l i ť VZN č.10/2014  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach na území mesta Trenčín  
 
Mestská rada v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 17.06.2014 o d p o r u č i l a  s c h v á l i ť VZN č. 

10 /2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín.  
 

Vzhľadom k drobným zmenám a doplneniam v návrhu textu VZN, ku ktorým dodatočne došlo (viac 
v dôvodovej správe), predkladáme predmetné VZN na opakované prerokovanie v Mestskej rade 
v Trenčíne dňa 21.08.2014. Stanovisko Mestskej rady v Trenčíne z 21.08.2014 bude tlmočené priamo na 
Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne. 
 
 
 
V Trenčíne, 14.08.2014 



Dôvodová správa : 
 

Potreba prijatia nového VZN podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
na území mesta Trenčín 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. Dňa 17.07.2014 
nadobudla účinnosť ďalšia novela tohto zákona, a to zákon č. 199/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon 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 znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Vyššie uvedenou novelou sa upravili podmienky ambulantného predaja v obci. 
 

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. Povolenie na zriadenie trhového miesta vydáva obec.   

Navrhované znenie VZN upravuje v súlade s novelizovaným znením zákona o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovanie služieb definíciu trhového miesta, určuje ktoré osoby sú oprávnené predávať 
výrobky, podmienky ambulantného predaja, sortiment, ktorý je povolený na predaj a zároveň aj sortiment, 
ktorý je zakázaný predávať. Zároveň sú v predloženom návrhu VZN stanovené služby, ktoré je povolené 
na trhových miestach poskytovať. Predložené VZN určuje podmienky predaja a oprávnenia kontrolných 
orgánov.   

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. V predloženom VZN sa komplexne 
určujú podmienky predaja tovarov a poskytovania služieb.  

 

Po prerokovaní predmetného VZN na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 30.06.2014 došlo ešte 
k menším úpravám VZN. Medzi dodatočné úpravy VZN patrí napríklad doplnenie ustanovenia, že 
povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydáva Mesto Trenčín na základe žiadosti predajcu, 
doplnili sa prílohy k tejto žiadosti a spôsob, akým sa preukazuje splnenie podmienok na povolenie predaja 
výrobkov a poskytovanie služieb. Doplnila sa napríklad aj ustanovenie, že predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým  a prevádzkovým 
podmienkam podľa osobitných predpisov. Doplnené znenie VZN bolo opätovne schválené aj Regionálnou 
veterinárnou a potravinovou správou v Trenčíne a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.  
              

Týmto VZN sa zároveň zruší v súčasnosti platné VZN č.5/1998 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovanie služieb na trhových miestach.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Návrh uznesenia:  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.10/2014 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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.10 /2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach 

na území mesta Trenčín 
 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) v súlade s platnou právnou úpravou podrobnejšie 
upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy mesta pri 
zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, ako aj povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji 
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Trenčín. 
 
 

Článok 2 
Základné pojmy 

 
1. Pre účely 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 trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb, 
  
c) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v 
prevádzkarňach 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 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,  
  
f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou prevádzkou, ktorý 
je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený predávajúcim alebo prenajatý 
predávajúcemu. 
 
g) za trhové miesto sa na účely tohto VZN 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.  
 



2. 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. 
 
3. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, 
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov

 
.              

 
 
 

Článok 3 
Povolenie na zriadenie trhového miesta 

 
1. Trhové miesto zriaďuje mesto Trenčín. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe 
povolenia na zriadenie trhového miesta. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj na predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste na území mesta Trenčín vydáva Mesto Trenčín 
prostredníctvom Mestského úradu v Trenčíne, útvaru ekonomického. 
 
2. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  vydáva Mesto Trenčín 
na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. 
 
3.Splnenie podmienok na povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa 
preukazuje predložením: 

a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom osoba oprávnená 
na podnikanie podľa  osobitných predpisov,  

b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej 
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, 

c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné  použité 
výrobky predávané v primeranom množstve. 

 
4.Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je aj: 

a.) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa 
osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad 
vyžaduje,  

 
b.) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej 
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu 
elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení 
osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať 
elektronickú registračnú pokladnicu 

 
5. Na území mesta Trenčín sú povolené tieto trhoviská: 
 
trhovisko pri NS Družba 
 
6.Mesto Trenčín povoľuje tieto príležitostné trhy: 

 
a.) Veľkonočný jarmok - konaný v týždni pred Veľkonočným týždňom v dňoch od štvrtka do soboty, 
prípadne počas Veľkonočného týždňa, a to od pondelka do stredy; miesto konania: Mierové námestie, 
ulica Farská, so zameraním na predaj tradičných ľudovo-umeleckých výrobkov a poskytovanie služieb 
občerstvenia.  
  
b.) Trenčiansky majáles – konaný v dňoch 30.04 – 02.05.; miesto konania: Mierové námestie, ulica 
Farská, so zameraním na predaj tradičných ľudovo-umeleckých výrobkov a poskytovanie služieb 
občerstvenia.    

 
c.) Farmársky jarmok - každú prvú sobotu v mesiaci v období od júna až do októbra (vrátane),  
s výnimkou mesiaca máj, kedy sa farmársky trh uskutoční vždy 1.mája bez ohľadu na deň, na ktorý 



1.máj pripadne a s výnimkou mesiaca september, kedy je možné uskutočniť farmársky trh v ten istý 
deň ako trh v rámci podujatia Pri trenčianskej bráne; miesto konania: Mierové námestie, ulica Farská, 
so zameraním na predaj a prezentáciu farmárskych a slovenských produktov a výrobkov 
a poskytovanie služieb občerstvenia. 

 
d.) Trhy v rámci podujatia Pri trenčianskej bráne - v mesiaci september; miesto konania: Mierové 
námestie, ulica Farská, Sládkovičova so zameraním na prezentáciu a predaj tradičných remeselných 
a ľudovoumeleckých výrobkov a  poskytovanie služieb občerstvenia. 
 
e.) Trhy v rámci podujatia Trenčiansky Biojarmok – konaný v mesiaci september; miesto konania: 
Mierové námestie, so zameraním na prezentáciu a predaj biopotravín, gazdovských produktov a 
výrobkov s označením Tradície Bielych Karpát a poskytovanie služieb občerstvenia. 
 
 
f.) Trenčianske vianočné trhy v mesiaci december  
 
- v dňoch od 1.12. do 31.12.; miesto konania: Mierové námestie, Farská ulica, so sortimentom predaja 
ľudovoumeleckých výrobkov, vianočných výrobkov a poskytovanie služieb občerstvenia, 
- v dňoch od 01.12 do 23.12, miesto konania: Štúrovo námestie, Jaselská ulica, Sládkovičova a 
Hviezdoslavova ulica so sortimentom spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, 
obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, 
papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, hračky a poskytovanie služieb a občerstvenia. 
 
g.) Trhy  v rámci  podujatia Trenčianske historické  slávnosti – konané od pondelka do piatku 
v týždni pred Trenčianskymi hradnými slávnosťami, obvykle v období posledného júlový týždeň – prvý 
augustový týždeň, miesto konania: Mierové námestie, so zameraním na prezentáciu a predaj 
tradičných ľudovoumeleckých výrobkov a výrobkov historických remesiel a poskytovanie služieb 
občerstvenia.  

 
h.) Iné príležitostné trhy v priebehu roka na Mierovom námestí, realizované s podporou mesta 
v spolupráci s útvarom kultúrno-informačných služieb predovšetkým počas festivalov a iných 
slávnostných príležitostí. 

 
 

7. Mesto môže povoliť aj ďalšie krátkodobé príležitostné trhy prostredníctvom Útvaru ekonomického 
Mestského úradu v Trenčíne. 

 
8. Na povolených trhových miestach na území mesta Trenčín sa určujú všeobecné trhové dni pondelok 

až nedeľa a všeobecný predajný a prevádzkový čas od 06.00 hod. do 20.00 hod. V rámci tohto času 
si správca  stanoví prevádzkový čas trhov. 

 
9. Organizátor príležitostných trhov je povinný /1/ písomne oznamovať Regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva v Trenčíne organizovanie hromadných podujatí spojených s poskytovaním stravovania 
alebo občerstvenia. 

 
10. Organizátor príležitostných trhov je povinný  písomne oznamovať Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správe Trenčín organizovanie hromadných podujatí spojených s predajom potravín. 
 
 
 

Článok 4 
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach 

 
 

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 osobitných predpisov (napr. 

Živnostenský zákon, Obchodný zákonník), 
 

b) samostatne hospodáriaci roľníci (na základe Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka 
vydaného podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších 
predpisov), 
 

c) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a čečinu, na základe povolenia    vlastníka lesa, 

d) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou. 
 

 
2.          Na trhových miestach sa môžu predávať: 
 
a)  potravinárske výrobky: 
1.  ovocie a zelenina – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade s platnými právnymi 
predpismi /2/, 
2.   zemiaky,  
3.  vajcia – možno predávať po predložení „Potvrdenia o registrácii“, ktoré vydáva Regionálna veterinárna 
a potravinová správa (ďalej len RVPS), 
4.   čerstvé huby – je možné predávať len na základe osvedčenia odbornej spôsobilosti na nákup, predaj 
a spracúvanie húb /3/, 
5.  včelí med – musí byť zmyslovo bezchybný, zdravotne nezávadný, uvádzaný do predaja v originálnom 
balení z hygienicky nezávadného materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu 
plnenia a doby použiteľnosti. Možno ho predávať po predložení „Potvrdenia o registrácii“, ktoré vydáva 
RVPS, 
6.   trhové konzumné ryby zo schválených a registrovaných prevádzkarní, 
7.   lesné plodiny, 
8.   všeobecne známe liečivé rastliny, 
9.   cukrovinky, 
10. na príležitostných trhoch sa povoľuje predaj občerstvenia – predaj nápojov a jedál z  priestorov 
krátkodobých stánkov, ktorých prevádzkovatelia  majú súhlasné rozhodnutie príslušného regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva na ambulantný predaj, 
11. mliečne výrobky zo schválených a registrovaných prevádzkarní – pri dodržaní predpísaných 
skladovacích teplôt a hygieny predaja v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. 
12. mäsové výrobky zo schválených a registrovaných prevádzkarní - pri dodržaní predpísaných 
skladovacích teplôt a hygieny predaja a hygieny predaja v zmysle Z.č. 152/1995 Z.z. 
13. na príležitostných trhoch sa povoľuje predaj tradičných potravín z produkcie malých výrobcov, 
výrobkov z miestnych potravinárskych výrobní, potravinárskych výrobkov lokálnych farmárov na základe 
súhlasného rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva a súhlasu orgánu úradnej kontroly, na základe 
ktorých majú výrobcovia a predajcovia stanovené podmienky manipulácie s potravinami. 
 
b)   ostatné výrobky 
 
1.  poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety,  okrasné rastliny a dreviny 
a pod.), 
2.   ľudové umelecké a remeselnícke výrobky, 
3.   knihy, denná a periodická tlač,  
4.   spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické 
výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, 
športové potreby a hračky 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. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené 
s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.  



Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu predávať iba v 
prevádzkarňach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené podmienky na 
bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti. Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkarňach tržníc, v 
prevádzkarňach trhovísk a v pojazdných predajniach. 
 
3.   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 a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 
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 živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov,  
j) 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 predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe 
súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy, 
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,  
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v 
prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.  
 
 
4.   Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby: 
 
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)    maľovanie portrétov, fotografovanie. 
 
5.   V meste sa ambulantne môžu predávať: 
 
a)  knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel, 
b)   drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
c)   spotrebné výrobky, 
d)   jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,  
d)   balená zmrzlina, 
f)   ovocie a zelenina,  
g)   potraviny v súlade s týmto článkom VZN  
h)   kvetiny,  
i)    žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií .  
 
 

Článok 5 
Správa trhových miest, práva a povinnosti správcu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu 

 
 
1.   Správu trhoviska a príležitostných trhov, ktoré sú vo vlastníctve mesta, vykonáva mestská rozpočtová 
organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Soblahovská  65, 912 50 Trenčín. Túto správu 
môže mesto zveriť právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu 
trhoviska, tržnice a príležitostného trhu (ďalej len správca trhoviska). 



 
2.   Správu  trhových  miest s ambulantným  predajom  vykonáva  Mesto  Trenčín prostredníctvom 
Mestského úradu v Trenčíne, útvaru ekonomického. 
 
3. Správca trhoviska a príležitostného trhu je povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý mesto po 
jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením. Trhový poriadok je  správca  povinný umiestniť  na 
viditeľnom mieste. 
 
4. 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. 
 
5.   Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri 
predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 
  
6. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:  

 
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb na trhových miestach,  
b) doklad o nadobudnutí tovaru, 
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov, 
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich 
skončení, 
e) dodržiavanie trhového poriadku, 
f) 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. 
g.) dodržiavanie podmienok predaja stanovených týmto trhovým poriadkom a dodržiavanie ostatných 
súvisiacich platných predpisov.  
 
7.Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho. Správca 
trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých predaj je zakázaný. 
  
8.Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných 
použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a 
živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín 
fyzickými osobami.  
 

 
Článok 6 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 
 



1.Správca trhoviska je oprávnený určiť aký druh predajných zariadení (uzamykateľné/otvorené - 
neuzamykateľné) sa bude na jednotlivých príležitostných trhoch používať, ich rozmiestnenie 
a umiestnenie sektorov predaja jednotlivých sortimentov. 
 
2.   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 a akostnou triedou, zabezpečiť 
predaj v súlade s cenovými predpismi a ceny správne účtovať,  
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu 
správnosti váženia, 
g) pri predaji ovocia, zeleniny a lesných plodín zabezpečiť, aby boli očistené, zbavené hliny a vädnúcich 
častí,  
h) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov,  
i) umožniť orgánom dozoru vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja tovaru 
a podriadiť sa rozhodnutiam kontrolného orgánu.  
 
 
3.     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 a občerstvenia 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, 
  
4.     Osoba oprávnená predávať rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny na trhových miestach 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. 
  
 
 

Článok 7 
Orgány dozoru a sankcie 

 
1.   Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: 
 
a)   poverení zamestnanci mesta - útvaru ekonomického 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 a §13 ods.1 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. 



 
3.   Orgán dozoru v zmysle ods. 1 písm. b) tohto článku je oprávnený uplatňovať pokuty len v blokovom 
konaní. 
 
 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. VZN č. 10/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na 
území mesta Trenčín 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. 5/1998  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach. 
b) Novelizácia VZN schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 9.9.1999 s účinnosťou od 
27.09.1999.  
c) VZN č. 11/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach a ktorým sa rušia niektoré všeobecne záväzné nariadenia.    
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Mgr. Richard Rybníček 
                                                                                          primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------- 
1/ § 52 ods. 1 písm. o) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
2/ zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
3/ § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 
 



 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


