
Dodatok č. 2  
všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008 

 
 Mestského zastupite ľstva v Spišskej Novej Vsi vydaný pod ľa § 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 (živnos tenský 
zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa ur čuje 
 

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

 
 

PRVÁ ČASŤ 
Úvodné ustanovenia 

§ 1 
Predmet dodatku 

 
 1. Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa určuje trhový 
poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
na území mesta Spišská Nová Ves: 
  a) mení znenie písm. e)  ods. 1  § 2 druhej časti všeobecne záväzného nariadenia 
č. 2/2008 (ďalej len „VZN“), ktoré ustanovuje trhové miesta, 
  b)  dopĺňa ods. 1 § 2 druhej časti VZN o nové písmeno f), znenie ktorého bolo 
pôvodne uvedené ako písm. e), 
  c) dopĺňa  ods. 2 v § 11 tretej časti VZN, ktorý ustanovuje účel trhoviska na 
Radničnom námestí, 
  d) vypúšťa v  písm. a) ods. 2 § 26 siedmej časti, ktoré určuje sadzobník miestnych 
daní a poplatkov  v prvých štyroch odrážkach  sumu uvedenú v slovenských korunách, 
  e)  dopĺňa  písm. a) ods. 2 § 26 siedmej časti, ktoré určuje sadzobník 
miestnych daní a poplatkov o piatu odrážku, ktorá určuje miestnu daň na príležitostnom 
trhu (burze starožitností), 
  f)  v § 28 ôsmej časti, ktorá stanovuje sankcie vypúšťa sumu v slovenských 
korunách a zároveň túto uvádza v súlade s platnou legislatívou (zaokrúhlená na cele € 
smerom nadol).  
 
 

„DRUHÁ ČASŤ 
Základné ustanovenia 

§ 2 
Trhové miesta 

 
  e) Burza starožitností (príležitostný trh vlastných použitých spotrebných výrobkov 
fyzickými osobami medzi sebou) na trhovisku na Radničnom námestí, 
  f) ambulantný predaj podľa vydaného povolenia. 

 
 



TRETIA ČASŤ 
Trhovisko na Radni čnom námestí 

§ 11 
Účel trhoviska 

 
 2. Raz mesačne je trhovisko na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi určené na 
konanie burzy starožitností (príležitostného trhu vlastných použitých spotrebných 
výrobkov fyzickými osobami medzi sebou). 
 
 

SIEDMA ČASŤ 
Spôsob ur čovania miestnych daní a poplatkov 

§ 26 
Miestne dane a poplatky 

 
 2. Sadzobník miestnych daní a poplatkov: 
  a) Miestne dane a poplatky na trhoviskách vyberá správca trhoviska a sú 
nasledovné 
   - za stôl na jeden deň 3,31 € 
   - za predajné miesto do 5 m2/1 deň 3,31 € 
   - za predajné miesto od 5 do 10 m2/1 deň 6,63 € 
   - za predajné miesto do 1 m2/1 deň,  
    na mieste vyhradenom na drobný predaj rastlinných výrobkov 
    z vlastnej poľnohospodárskej výroby 0,33 € 
   - za predajne miesto na burze starožitností (prí ležitostnom trhu) 2,00 €  
 
 

ÔSMA ČASŤ 
Orgány dozoru a kontrolná činnos ť 

§ 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 33,00 €. 
 
 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 6 638,00 € 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 16 596,00 €  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.“ 
 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
Záverečné ustanovenia 

§ 2 
Záverečné ustanovenia a účinnosť dodatku 

 
 1. Návrh dodatku č. 2  všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008 bol vyvesený na 
úradnej tabuli od 29. 3. 2011. 
 
 2. Dodatok č. 2  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 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Spišskej 
Novej Vsi 14. 4. 2011, uznesením č. 37/2011, vyvesený na úradnej tabuli 15. 4. 2011 a 
nadobúda účinnosť dňom 30. 4. 2011. 
 
 
    PhDr. Ján Volný, PhD. 
    primátor mesta 


