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PREDMET:   Návrh VZN Mesta SNV č. 2/2008, ktorým sa určuje trhový 
poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
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                     organizačné oddelenie MsÚ 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
schvaľuje 
 
VZN Mesta SNV č. 2/2008 , ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienky predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Spišská Nová Ves 
 

 



Dôvodová správa 
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008, 

ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach na území mesta Spišská Nová Ves 

 

 Zo zákona číslo 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a o zmene  a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vyplýva pre 
obce prijať všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a trhový poriadok. 

 
 Doterajšie všeobecne záväzné nariadenie bolo  rozdelené na dve časti: 

- VZN č. 6/1999 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste Spišská Nová Ves a 

- VZN č. 7/1999, ktorým sa vydáva trhový poriadok mesta Spišská Nová Ves. 
-  

 Vzhľadom na to, že od platnosti doterajších nariadení sa zmenil charakter trhovísk  
a zákon č. 178/1998 Z. z.  bol novelizovaný, proti VZN č. 6/1999 bol vznesený protest 
prokurátora, ktorý v podstatnej miere poukázal na to, že vo VZN č. 6/1999 nie sú riešené 
novelizované zmeny. 
 V predloženom návrhu sú zapracované novelizované zmeny a pôvodné nariadenia sú 
spojené do jedného s tým, že niektoré ustanovenia boli aktualizované a niektoré boli 
vypustené (sú uvedené v zákone a pre predávajúceho sú menej podstatne, ustanovenia  riešia 
postup pri zriaďovaní trhových miest). 
 
 Návrh tohto VZN bol prerokovaný v mestskej rade a zároveň predložený na 
pripomienkovanie zainteresovaným kompetentným orgánom s tým, že ich pripomienky sú 
zapracované v predloženom návrhu. Návrh VZN bol zaslaný týmto inštitúciam: Obvodný 
úrad  v Spišskej Novej Vsi, odboru živnostenského podnikania,  Regionálna veterinárna 
a potravinová správa Spišská Nová Ves, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 
v Spišskej Novej Vsi, Okresné riaditeľstvo PZ SR v Spišskej Novej Vsi, Colný úrad Poprad, 
pobočka Spišská Nová Ves, Daňový úrad Spišská Nová Ves, Obvodný úrad životného 
prostredia Spišská Nová Ves. 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 12. 9. 2008 
 
 
 
Spracovali: Brigita Sopková, 
 
        RNDr. Lívia Brovková 
 

 

 



Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 2/2008 

 
  
 Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi vydané podľa § 6 zákona Slovenskej 
národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
doplnkov a  zákona číslo 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 
ktorým sa určuje 
 
 

trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach  na území mesta Spišská Nová Ves. 

 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
Úvodné ustanovenia 

§ 1 
Predmet nariadenia 

 
 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov 
a poskytovania  služieb na trhových miestach na území mesta Spišská Nová Ves, povinnosti 
fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 
miestach a súčasne sa týmto nariadením vydáva trhový poriadok. 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
Základné ustanovenia 

§ 2 
Trhové miesta 

 
 1. Trhovými miestami v meste Spišská Nová Ves sú: 
  a) trhovisko na Radničnom námestí, 
  b) Spišský trh (príležitostný trh)  na uliciach Letná, Zimná, Konrádova, na Štefánikovom 
a Radničnom námestí, Elektrárenskej, Školskej ulici a na ulici Ing. O Kožucha, 
  c) Vianočný trh (príležitostný trh) na uliciach Letná, Zimná a na Radničnom námestí, 
  d) Trh ľudových remesiel (príležitostný trh) na Letnej a Zimnej ulici a na Radničnom 
námestí, 
  e) ambulantný predaj podľa vydaného povolenia.  
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§ 3 
Správa trhových miest, 

povinnosti a práva správcu trhových miest 
 
 1. Správcom trhových miest je Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská 
Nová Ves. Správu vykonáva prostredníctvom poverených osôb (zamestnancov) Mesta 
Spišská Nová Ves.. 
 
 2. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných 
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 
 
 3. 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 (ďalej len „vlastné použité výrobky“) fyzickými osobami medzi sebou 
na príležitostných trhoch, primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi 
správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov. 
 
 4. Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho.  
 
 5. 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. 
 
 6. Správca trhových miest zabezpečuje výber miestnych daní a poplatkov. 
 
 

§ 4 
Zákaz predaja niektorých výrobkov 

 
 Na trhových miestach sa zakazuje predávať: 
  a) zbrane, 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, 
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  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 živých zvierat organizované zväzmi a združeniami 
chovateľov za podmienok stanovených Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou 
Spišská Nová Ves, 
  k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín. 
 
 

§ 5 
Sortiment a obmedzenie predaja výrobkov 

 
 1. Na trhových miestach na území mesta Spišská Nová Ves sa môžu predávať po dohode 
s príslušnými orgánmi potravinového dozoru tieto potravinárske výrobky a ďalší tovar po 
predložení dokladu podľa osobitných predpisov: 
  a) slepačie vajcia označené, so stanovením podmienok pre predaj Regionálnou 
veterinárnou a potravinovou správou Spišská Nová Ves. 
  b) Produkty živočíšneho pôvodu po predchádzajúcom stanovení podmienok 
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Spišská Nová Ves. 
  c) Cukrovinky, trvanlivé pečivo a nealkoholické nápoje na základe povolenia orgánov 
na ochranu zdravia. 
  d) Živé ryby v sezónnom (vianočnom) období so stanovením podmienok Regionálnou 
veterinárnou a potravinovou správou Spišská Nová Ves. 
  e) Ovocie a zelenina. 
  f) Rastlinné výrobky z vlastnej drobnej poľnohospodárskej výroby, t. j. ovocie, zelenina, 
orechy, jedlé strukoviny, mak, zemiaky (okrem sadbových), zeleninová sadba, kvetiny a 
kvetinová sadbu, kvasená kapusta, na základe potvrdenia  príslušného mestského alebo 
obecného úradu o vlastníctve pôdy alebo záhrady. 
  Občan predávajúci takéto výrobky je povinný preukázať ich hygienickú 
nezávadnosť včítane obsahu cudzorodých látok laboratórnym osvedčením (najmä 
ovocia, zeleniny, kvasenej kapusty, zemiakov, maku). Okrem toho sú títo občania 
povinní podrobiť sa kontrole nezávadnosti predávaného tovaru. 
  V ojedinelých prípadoch, pri predaji v malom množstve, možno od predloženia týchto 
dokladov upustiť. 
  g) Čerstvé huby na základe "osvedčenia o poznaní húb". Predávať sa môžu len tie huby, 
ktoré sú uvedené v osvedčení. Predávané huby musia byť rozkrojené pozdĺžnym rezom.  
  h) Lesné plody, dreviny, rastliny vrátane ich plodov a plodníc húb na základe súhlasu 



vlastníka pozemku. 
  i) Šišky, čačina a vianočné stromčeky na základe potvrdenia o ich odbere v lesnom 
závode alebo od majiteľa lesného porastu. 
  j) Osivá, sadivá, škôlkárske výpestky certifikované - uznané ÚKSÚP-om, ktoré spĺňajú 
požiadavky STN a fytokaranténne predpisy. 
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 2. Ďalšie potravinárske výrobky sa môžu predávať len na základe povolenia príslušných 
orgánov potravinového dozoru. 
 
 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  a  hračky sa môžu predávať len na 
trhoviskách v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou 
jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach. 
 Toto obmedzenie sa nevzťahuje na propagačno predajné akcie spojené s podporou predaja 
a uvádzania nových výrobkov na trh. 

 
 

§ 6 
Druhy poskytovaných služieb 

 
 1. Na trhových miestach v meste sa môžu poskytovať tieto služby: 
  a) pohostinské a reštauračné, rýchle občerstvenie a stravovanie, 
  b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 
  c) oprava dáždnikov, 
  d) oprava a čistenie obuvi, 
  e) kľúčové služby, 
  f) čistenie peria. 

 
 

§ 7 
Ambulantný predaj  

 
 1. V meste Spišská Nová Ves 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) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 
  d) balená zmrzlina, 
  e) ovocie a zelenina, 
  f) kvety, 
  g) žreby okamžitých lotérii a žrebových vecných lotérií. 
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§ 8 
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby 

na trhových miestach 
 
 1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia predávať výrobky a poskytovať 
služby 
  a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, 
  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. 
 
 2. Predávať výrobky podľa § 8 ods. 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok 
i občania iných členských štátov Európskej únie. 
 
 

§ 9 
Povinnosti predávajúceho na trhových miestach 

 
 1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 
  a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,  
  b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, príležitostného trhu, 
  c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, 
  d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po ukončení 
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. 

 
 2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, 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, 
  c) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za 
predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení  vstupného na 



príležitostných trhoch, 
  d) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 
charakter predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb (hygienické osvedčenie, 
veterinárne osvedčenie, osvedčenie o hygienickej nezávadnosti predávaných požívatín včítane 
obsahu cudzorodých látok a pod.),  
  e) pri predaji húb osvedčenie o ich znalosti, 
  f) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu, 
  g) doklad o nadobudnutí a pôvode tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj 
vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve. 
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 3.  Osoba oprávnená predávať výrobky 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, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí 
predávaných lesných plodín. 
 
 

§ 10 
Všeobecné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach 
 
 1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný dodržiavať ustanovenia podľa osobitných 
predpisov, ktoré súvisia s predávaným sortimentom výrobkov a poskytovanými službami. 
 
 2. Predávaný tovar musí zodpovedať svojou akosťou a musí byť rozdelený podľa 
akostných tried (I., II. a pod.). Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť čisté, zbavené hliny 
a zvädnutých častí, ovocie musí byť akostne roztriedené a počas predaja uložené v debnách 
alebo košoch, prípadne vyložené na mieste zákazníkovi dostupnom. Ak to povaha výrobkov 
vyžaduje, najmä so zreteľom na hygienické podmienky predaja a charakter použitia, je 
predávajúci povinný výrobky predávať v hygienicky nezávadných obaloch alebo ich do 
takýchto obalov pri predaji zabaliť a chrániť predávaný tovar pred nepriaznivými účinkami 
poveternostných podmienok (priamym slnečným žiarením, dážďom a pod.). 
 
 3. Predávajúci zodpovedá za zdravotnú nezávadnosť predávaného tovaru a je povinný 
podrobiť sa kontrole nezávadnosti. Na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku 
predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán vydá 
predávajúcemu potvrdenie o odobratí vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej 
hodnotu. 
 
 4. Predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti a 
peňažnú sankciu podľa platných predpisov. Kompetentné kontrolné orgány môžu obmedziť, 



alebo úplne zakázať predaj takých výrobkov, ktoré nezodpovedajú akosti, zatriedeniu, alebo 
sú podmienené nákazovou situáciou, alebo nie je známy ich pôvod; upozornia na túto 
skutočnosť správcu trhoviska, povereného zamestnanca Mesta Spišská  Nová Ves a príslušný 
orgán, u ktorého je predávajúci registrovaný. 

 
 5. Predávajúci je povinný používať ciachované miery, váhy a závažia. 
 
 6. Predávajúci je povinný mať čistý odev. 
 
 7. Predávajúci nesmie o predávanom tovare uvádzať nepravdivé údaje s cieľom uviesť 
spotrebiteľa do omylu. Je povinný informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných 
výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a 
zvláštnymi technickými pravidlami. 
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TRETIA ČASŤ 
Trhovisko na Radničnom námestí 

§ 11 
Účel trhoviska 

 
 1. Trhovisko na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi je určené na predaj spotrebného 
tovaru v stánkoch s trvalým stanovišťom, ambulantný predaj potravinárskych a ostatných 
výrobkov a poskytovanie služieb určených týmto všeobecne záväzným nariadením. 
 
 

§ 12 
Stánok s trvalým stanovišťom 

 
 1. Stánok s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý 
je súčasťou trhoviska  postavený predávajúcim so súhlasom Mesta Spišská Nová Ves, na 
základe uzatvorenia nájomnej zmluvy na nájom pozemku na tento účel. 
 
 2. Stánok s trvalým stanovišťom: 
  a) musí byť uzatvárateľný, označený podľa platných právnych predpisov a musí 
vytvárať podmienky pre predvedenie a odskúšanie výrobkov, 
  b) musí spĺňať hygienické a prevádzkové podmienky podľa platných predpisov, 
  d) musí spĺňať estetické podmienky, ktoré určí Mesto Spišská Nová Ves pri uzatváraní 
zmluvy na nájom pozemku. 
 
 3. Za stánok s trvalým stanovišťom sa nepovažuje montovateľný stánok, ktorý si 
predávajúci na prenajatom mieste  rozloží každé ráno a tento po skončení predaja zloží a to aj 
v prípade, že by touto formou predával na trhovisku denne. 



 
 

§ 13 
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 
 1. Trhovými dňami sú v týždni pondelok až sobota. Predajný a prevádzkový čas je určený 
takto: 

 
  a) predajný čas v stánkoch s trvalým stanovišťom sa určuje 
   - v pondelok až piatok od 8.00 hod. do 17.00 hod., 
   - v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod. 
 
  b) prevádzkový čas trhoviska sa určuje v mesiacoch apríl až október, 
   - v pondelok až piatok od 5.00 hod. do 18.00 hod., 
   - v sobotu od 5.00 hod. do 13.00 hod.; 
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   v mesiacoch november až marec, 
   - v pondelok až piatok od 7.00 hod. do 17.00 hod., 
   - v sobotu od 7.00 hod. do 13.00 hod. 
 
 

§ 14 
Riadenie trhoviska  

 
 1. Správu trhoviska vykonáva Mesto Spišská Nová Ves prostredníctvom poverených osôb 
(zamestnancov) Mesta Spišská Nová Ves. 
 
 2. Správca prideľuje predajné zariadenie (stoly) a miesto na predaj a poskytovanie služieb. 
Počas letného obdobia vymedzuje na trhovisku priestor pre predaj priesad, kvetov, zeleniny, 
zemiakov a ovocia. 
 
 3. Vyberá miestne dane a poplatky denne, najneskôr do 10.00 hod., respektíve pri pridelení 
predajného zariadenia a miesta. Miestne dane a poplatky je možné vybrať len v prípade, že 
predávajúci predloží platné doklady oprávňujúce predaj alebo služby vykonávať.  
 
 4. Zabezpečuje poriadok, čistotu, hygienu trhovísk, ich umývanie, pravidelný odvoz smetí 
a odpadu, riadne udržiava stoly a stará sa o opravy a údržbu všetkých plôch trhovísk. 
 
 5. Spolupracuje s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej činnosti. Vedie knihu 
kontrol, do ktorej sa zapisuje každý kontrolný orgán. 
 
 6. V  prípade porušovania podmienok predaja, zjednáva nápravu. Ak nemôže nápravu 



zjednať  
správca, prizýva k tomu Mestskú políciu. 
  
 

§ 15 
Prevádzkové podmienky 

 
 1. Predajné stoly a prenosne predajné zariadenia, predajné miesto 
  a) O používaní predajných stolov a prenosných predajných zariadeniach, predajných 
miestach rozhoduje správca trhoviska, ktorý za nájom vyberá denne miestne dane a poplatky 
podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
  b) Zakúpený stôl, prenosné predajné zariadenie, predajné miesto musí byť obsadené do 
8.00 hodiny v letnom období a do 9.00 hodiny v zimnom období. Po tejto hodine môže byť stôl 
(zariadenie, miesto) správcom trhoviska opätovne predaný podľa podmienok uvedených v 
predchádzajúcich článkoch tohoto nariadenia, bez vrátenia zaplatenej miestnej dane a 
poplatku. 
  b) Akýkoľvek prenos, prenájom alebo zapožičiavanie predajného miesta medzi 
predávajúcimi na trhovisku je zakázaný. 
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 2. Zásobovanie 
 Na trhovisko je vstup motorovým vozidlám zakázaný. Zásobovanie predajného miesta 
motorovými vozidlami na trhovisku môže byť vykonávané v čase na to určenom: 
 a) v letnom období -  
   - v pondelok až piatok ráno do 8.00 hod., popoludní od 16.00 hod., 
   - v sobotu do 7.00 hod., popoludní od 12.00 hod.; 
  b) v zimnom období - 
   - v pondelok až piatok ráno do 9.00 hod., popoludní od 15.00 hod., 
   - v sobotu do 8.00 hod., popoludní od 12.00 hod. 
  c) O prípadnom zásobovaní mimo vyhradeného času rozhodne správca trhoviska. 
 
 3. Parkovanie 
 Predávajúci nesmie parkovať s motorovým vozidlom na trhovisku a je povinný riadiť sa 
príslušným dopravným značením. 
 
 4. Na trhovisko je zakázané vodiť psov. 
 
 

§ 16 
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny 

 
 1.  Predávajúci na trhovisku je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny, veterinárne 



a bezpečnostné predpisy, udržiavať predajné miesto a prenajatú plochu v čistote počas 
predaja, po skončení predaja zanechať prenajatú plochu a okolie čistú a upratanú, predajný 
stôl a predajné zariadenie udržiavať v prevádzkyschopnom stave. Odpad vzniknutý počas 
predaja je predávajúci povinný odstrániť. 
 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
Príležitostné trhy – Spišský a Vianočný trh  

§ 17 
Účel príležitostných trhov 

 
 1. Spišský a Vianočný trh je určený na predaj potravinárskych výrobkov a spotrebných 
výrobkov v stánkoch s dočasným stanovišťom, na prenosných zariadeniach, pultoch a pod., 
prezentáciu výrobkov a uvádzanie nových výrobkov na trh, poskytovanie pohostinských 
a reštauračných služieb, rýchleho občerstvenia a stravovania, prevádzkovanie zábavných 
zariadení a poskytovanie ďalších služieb uvedených vo vydanom povolení. 
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§ 18 

Stánok s dočasným stanovišťom 
 
 1. Stánok s dočasným stanovišťom je stánok, ktorý nie je súčasťou trhoviska, predajca ho 
pred zahájením predaja rozloží a po ukončení predaja zloží. 
 
 

§ 19 
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 
 1. Trhovými dňami pre Spišský trh sú štvrtok, piatok, sobota a nedeľa v mesiaci júl 
kalendárneho roka. 
 
 2. Trhovými dňami pre Vianočný trh sú piatok, sobota a nedeľa v mesiaci december 
kalendárneho roka. 
 
 3. Termín konania trhov, predajný a prevádzkový čas v príslušnom kalendárnom roku sa 
určuje organizačným poriadkom pre konkrétny trh (ďalej len organizačný poriadok). 
 



 

§ 20 
Riadenie príležitostných trhov a účastníci 

 
 1.  Správu  príležitostných trhov vykonáva Mesto Spišská Nová Ves prostredníctvom 
poverených osôb (zamestnancov) Mesta Spišská Nová Ves a zástupcov dotknutých orgánov, 
ktorí tvoria organizačný výbor a komisie príslušného trhu. 
 
 2. Účastníkmi na Spišskom a Vianočnom trhu môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré 
majú platné oprávnenie na vykonávanie obchodnej činnosti alebo poskytovanie služieb, 
fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov, ktoré splnia podmienky 
organizačného poriadku. 
 
 3. Vzhľadom na kapacitné možnosti priestranstiev určených na tento účel, účasť na trhu je 
podmienená  výberom účastníkov. 
 
 

§ 21 
Podmienky organizovania príležitostných trhov 

 
 1. Spišský a Vianočný trh je organizovaný formou prihlášok a voľným predajom miest. Na 
základe prihlášok budú prideľované predajné miesta žiadateľom (účastníkom trhu), ktorí 
písomne alebo osobne požiadajú o prihlášku v termíne určenom organizačným poriadkom. 
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 2. Predajné miesta, ktoré zostanú voľné po vybavení prihlášok budú určené na voľný 
predaj. 
 
 3. Na každý trh sa podáva samostatná žiadosť a prihláška. 
 
 4. Predajné zariadenie si zabezpečujú predávajúci na vlastné náklady, pokiaľ Mesto 
Spišská Nová Ves neurčí z hľadiska  účelnosti, bezpečnosti a kultúrnosti predaja inak. 
  
 5. Na organizovanie príležitostných trhov sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto 
nariadenia. 
 
 6. Ostatné podmienky súvisiace s organizačným zabezpečením príležitostných trhov, 
podmienky dotknutých orgánov  a ďalšie dôležité skutočnosti sa určujú organizačným 
poriadkom a pri vydaní povolenia na predaj. 
 
 
 



PIATA ČASŤ 
Príležitostný trh – Trh ľudových remesiel 

§ 22 
Účel príležitostného trhu 

 
 1. Trh ľudových remesiel je určený na propagáciu a ukážky ľudových remesiel spojených 
s predajom umeleckých a remeselných výrobkov a doplnený o predaj potravinárskeho tovaru 
a poskytovanie pohostinských a reštauračných služieb, rýchleho občerstvenia a stravovania, 
respektíve ďalších služieb. 
 
 

§ 23 
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 
 1. Trhovými dňami pre Trh ľudových remesiel sú štvrtok, piatok a sobota  v mesiacoch 
august - september kalendárneho roka, respektíve na prelomí týchto mesiacov. 
 
 2. Termín konania trhu, predajný a prevádzkový čas v príslušnom kalendárnom roku sa 
určuje zverejnením na úradných tabuliach a  propagačných materiáloch. 
 
 

§ 24 
Podmienky organizovania príležitostného trhu 

 
 1. Vzhľadom na charakter príležitostného trhu sa  na jeho organizovanie primerane 
vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia. 
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ŠIESTA ČASŤ 
Ambulantný predaj 

§ 25 
Riadenie ambulantného predaja  na území mesta Spišská Nová Ves 

 
 1. Správu trhoviska vykonáva Mesto Spišská Nová Ves prostredníctvom poverených osôb 
(zamestnancov) Mesta Spišská Nová Ves. 
  
 2. Ambulantným predajom sa rozumie 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. 
 



 3. Podmienky určenia, prenajímania, užívania  priestranstva  na ambulantný predaj, trhové 
dní, predajný a prevádzkový čas, rozsah predaja sa určujú pri vydaní povolenia na predaj. 
 
 4. Na vydanie povolenia na ambulantný predaj sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto 
nariadenia. 
 
 5. Ambulantný a  predaj  môže byť povolený len v prípade, že bude vyhovovať 
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných 
predpisov. 
 
 
 

SIEDMA ČASŤ 
Spôsob určovania miestnych daní a poplatkov 

§ 26 
Miestne dane a poplatky 

 
 1. Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré predávajú tovar a poskytujú služby na trhových 
miestach spravovaných Mestom Spišská Nová Ves sú povinné za užívanie verejného 
priestranstva, trhového miesta zaplatiť  miestnu daň podľa zákona číslo 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v 
znení neskorších a podľa platných VZN Mesta Spišská Nová Ves o miestnych daniach  
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; a poplatky za  
používanie predajného zariadenia trhoviska. 
 
 2. Sadzobník miestnych daní a poplatkov: 
  a) Miestne dane a poplatky na trhoviskách vyberá správca trhoviska a sú nasledovné 
 
   - za stôl na jeden deň 100,-- Sk (3,31 €) 
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   - za predajné miesto do 5 m2/1 deň 100,-- Sk (3,31 €) 
   - za predajné miesto od 5 do 10 m2/1 deň 200,-- Sk (6,63 €) 
   - za predajné miesto do 1 m2/1 deň,  
    na mieste vyhradenom na drobný predaj rastlinných výrobkov 
    z vlastnej poľnohospodárskej výroby 10,-- Sk (0,33 €) 
 
 Poplatok sa vyberá takto: 
 I. Za záber verejného priestranstva jedného predávajúceho spolu (na jednom mieste) bude 
vyberaný poplatok za celkovú užívanú plochu. 
 II. Za záber verejného priestranstva jedného predávajúceho oddelene (na inom mieste) 
bude vyberaný poplatok za každý záber verejného priestranstva samostatne. 
 III. V prípade predaja dvoch a viacerých predávajúcich na jednom priestranstve (stole), 



bude vyrúbený poplatok každému predávajúcemu samostatne na celý záber podľa sadzobníka. 
 IV. Poplatok sa nevyberá za manipulačné stoly, ktoré slúžia na manipuláciu (uloženie, 
skladovanie) s tovarom. 
 
  b) Miestne dane a poplatky mimo trhovísk vyberá  Mestský úrad  - finančné oddelenie 
Spišská Nová Ves pred vydaním povolenia na ambulantný predaj alebo poskytovanie služieb 
na verejnom priestranstve  
    denný paušálny  mesačný paušálny 
  m2 poplatok poplatok 
  
  do 5 m2 50,-- Sk (1,65 €) 600,-- Sk (19,91 €) 
  od 5 m2 do 10 m2 100,-- Sk (3,31 €) 1 200,-- Sk (39,83 €) 
  od 10 m2 do 20 m2 150,-- Sk (4,97 €) 2 000,-- Sk (66,38 €) 
  od 20 m2 do 30 m2 200,-- Sk (6,63 €) 2 500,-- Sk (82,98 €) 
 
 V prípade záberu verejného priestranstva nad 30 m2 sa zvýši miestna daň (denný paušál za 
každých 10 m2 o 50,– Sk (1,65 €). 
 
  c) Za letné sezónne posedenie s umiestneným stolov a stoličiek na verejnom 
priestranstve je miestna daň 3,– Sk/1m2/deň (0,09 €). 
 
  d) Za zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 
   - umiestnenie cirkusu do 500 m2 plochy 1 000,– Sk/deň (33,19 €) 
   - umiestnenie cirkusu nad 500 m2 plochy 2 000,– Sk/deň (66,38 €) 
   - umiestnenie zábavných zariadení 
    (lunaparky, kolotoče, strelnice) 3,– Sk/1m2/deň (0,09 €) 
 
 3 Miestne dane a poplatky pre konanie príležitostných trhov sa určujú organizačným 
poriadkom. 
 
 4. Platiteľ je povinný uschovať zúčtovateľné potvrdenie o zaplatení poplatku pre kontrolné 
účely. Toto potvrdenie je nepredajné, neprenosné a platí len na obdobie, na ktoré bolo vydané. 
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ÔSMA ČASŤ 
Orgány dozoru a kontrolná činnosť 

§ 27 
Orgány dozoru  

 
 1. Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú: 
  a) primátor mesta, 
  b) pracovníci poverení Mestom, 
  c) Mestská polícia. 



 
 

§ 28 
Sankcie 

 
 1. Porušenie tohto nariadenia je podľa  § 46 zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov priestupkov v správe. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 
výšky 1 000,– Sk (33,19 €). 
 
 2. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových 
miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia Mesta Spišská Nová Ves 
zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na 
trhovom mieste, alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach, pričom môžu 
uplatniť sankčné opatrenia v zmysle platných všeobecných záväzných predpisov. 
 
 3. Primátor mesta môže  právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť 
pokutu do výšky 200 000,– Sk (6 638,78 €) za porušenie nariadenia mesta podľa § 13 ods. 9 
písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 4. Mesto Spišská Nová Ves môže uložiť fyzickej alebo právnickej osobe pokutu do výšky 
500 000,– Sk (16 596,95 €)  v zmysle § 12 ods. 1 a 2 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. 
 
 
 

DEVIATA ČASŤ 
Záverečné  ustanovenia 

§ 29 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia, účinnosť nariadenia 

 
 1. Na právne pomery neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú 
platné právne normy. 
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 3. Ku dňu účinnosti tohoto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušujú doteraz platné 
všobecne záväzné nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č. 6/1999 a č. 7/1999 z 9. 12. 1999. 
 
 4. Toto všeobecne záväzne nariadenie bolo vyvesené ............. 2008 a nadobúda účinnosť  
dňom  ................. 2008. 
 
 



 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi  ............ 2008 
 
 
 
 
 
 

    PhDr. Ján Volný 
    primátor mesta 
 

 
     

 
 


