
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 Mesta Spišská Stará Ves  
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach –  

trhový poriadok 

 Mestské zastupiteľstvo mesta Spišská Stará Ves v zmysle § 6 a § 4 ods. 3 písm. i)  
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 v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov vydáva pre 
mesto Spišská Stará Ves toto Všeobecne záväzné nariadenie  
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „trhový poriadok“) upravuje podmienky 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území mesta 
Spišská Stará Ves.  
 

§ 2 
Určenie priestranstva trhoviska a príležitostného trhu 

 
     Pre trhovisko mesto Spišská Stará Ves určuje trhové miesto v priestore pri rodinnom dome 
Slov. nár. povstania  súp. č. 41 smerom k bytovému domu Štúrova súp. č. 252. Ide 
o spevnenú plochu, ktoré je označené  nápisom “Trhové miesto“. Príležitostným trhom počas 
Dní mesta Spišská Stará Ves je námestie pred Nákupným strediskom. Správcom trhoviska je 
mesto Spišská Stará Ves. 

  
 

§ 3 
Povolené druhy predávaných výrobkov 

 
1. Na trhovisku sa môžu predávať spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné 

výrobky, obuv, domáce potreby, elektronické výrobky, výrobky spotrebnej 
elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové 
potreby, hračky, ovocie a zelenina, kvety, priesady kvetov a zeleniny, cukrovinky, 
náhrobné kahance, náhrobné vence, včelí med - je dovolené predávať len na základe 
veterinárneho osvedčenia z miesta pôvodu - označený v súlade s platnými predpismi. 

 2.  Ambulantným predajom je možné predávať : 
      a) knihy, dennú a periodickú tlač 
      b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky 
      c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste 
      d) balenú zmrzlinu 



      e) ovocie a zeleninu 
      f) kvetiny 
      g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií 

 
1.  Zriaďovateľom trhových miest s ambulantným predajom je mesto po dohode s orgánom   

potravinového dozoru podľa - § 61 potravinového kódexu SR (ďalej len PK SR) 
Na trhové miesta s ambulantným predajom sa vzťahujú ustanovenia tohto trhového 
poriadku. 
 

§ 4 
Povolené druhy poskytovaných služieb 

 
     Na trhovisku možno poskytovať tieto služby: 

   a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 
   b) oprava dáždnikov, 
   c) oprava a čistenie obuvi, 
   d) oprava dámskych, pánskych a cestovných tašiek, 
   e) oprava športových potrieb, 
   f) čistenie peria 

 
§ 5 

Zákaz  predaja niektorých výrobkov  
 

      1) Na trhových miestach je zakázané predávať výrobky uvedené v § 6 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 právnych predpisov a výrobky:  

•  surové kravské, ovčie, kozie mlieko a mliečne výrobky z nich vyrobené, vajcia 
vodnej hydiny, mäso z domácich zvierat a diviny bez mraziarenského uskladnenia, ich 
vnútornosti, tepelne neošetrené vaječné výrobky, ako aj všetky ostatné potraviny 
živočíšneho pôvodu, ktoré nemajú osvedčenie o spôsobilosti podmienok vydané 
príslušným orgánom veterinárnej správy,  

•  čerstvé alebo sušené huby okrem sušených húb vyrábaných a balených oprávnenými 
výrobcami,  

•  lahôdkarské výrobky (výrobky studenej kuchyne) a cukrárenské výrobky s náplňou 
pri predaji na trhovisku a príležitostných trhoch,  

•  potraviny určené na osobitné výživové účely a pochutiny neznámeho pôvodu 
 

 
§ 6 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 
 
     Za trhové dni v týždni sa určujú pondelok až sobota. Nedeľa môže byť predajným dňom 
iba pri spoločenských, kultúrnych alebo športových akciách, ktoré podliehajú osobitnému 
schváleniu mesta.  
     Predajný a prevádzkový čas sa určuje: 
a) pondelok až piatok od 7.00 hod. do 16.00 hod.  
b) sobota od 7.00 hod. do 12.00 hod,, nedeľa – je určená osobitným rozhodnutím primátora 
mesta. 

 



§ 7 
Povinnosti predávajúceho  

 
1. Dodržiavať podmienky predaja a trhový poriadok trhoviska. Fyzické osoby a právnické 

osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby sú povinné pred vstupom na 
trhové miesta uhradiť mestu daň  za užívanie verejného priestranstva  stanovenú 
všeobecne záväzným nariadením mesta. 

2.  Predávať na určenom mieste. 
3. Zreteľne označiť maloobchodnými cenami predávané výrobky a tovary a ak je vystavený 

rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných triedach, aj akostnou triedou.  
4. Používať elektronickú registračnú pokladnicu a správne účtovať ceny za predaný tovar, 

výrobky a služby.  
5. Predložiť správcovi trhového miesta a orgánom dozoru doklad o oprávnení na podnikanie 

a poskytovanie služieb. 
6. Predložiť správcovi trhového miesta a orgánom dozoru zdravotný preukaz, ak to vyžaduje 

charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb. 
7. Predávať med môžu len osoby, ktoré majú osvedčenie o spôsobilosti na túto činnosť 

vydané orgánom veterinárneho dozoru alebo bol tovar v zmysle dodacieho lisu dodaný 
oprávneným výrobcom. 

8. Dodržiavať teplotné podmienky uvedené na obaloch potravín. 
9. Preukázať doklad o pôvode potravín. 
10. Označovať obsah domáceho či dovážaného tovaru, návod na používanie výrobkov, najmä 

potravín, spotrebnej elektroniky a drogistického tovaru,  označenie podmienok záruky a v 
iných informáciách pre spotrebiteľa v kodifikovanej podobe slovenského jazyka. 

11. V prípade predaja praného textilu predložiť doklad o praní a vyčistení tovaru. 
12. Udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení  

 predaja zanechať predajnú plochu čistú a upratanú. 
 

 
§ 8 

Podmienky predaja na trhových miestach 
 

1. Na trhových miestach sa smú predávať výrobky a tovary v súlade s platnou právnou 
úpravou a technickými a hygienickými normami. Výrobky a tovary musia byť zdravotne 
nezávadné. Predávajúci musí mať zdravotný preukaz, pokiaľ to osobitný zákon prikazuje. 

2. Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia. Tovar a výrobky je 
povinný predávajúci na požiadanie zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať.  

3. Poľnohospodárske výrobky a ďalšie poľnohospodárske produkty musia byť očistené, 
zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých listov.  

4. Predávajúci musí udržiavať vyhradené miesto a jeho okolie v čistom stave a po skončení 
predaja ho za sebou upratať.  

5. Predávajúci na trhovom mieste musí mať povolenie na predaj vydané mestom a musí mať 
svoje predajné zariadenie označené menom resp. názvom.  

6. Pri predaji zemiakov je potrebné potvrdenie, že zemiaky neobsahujú háďatko.  
 

 
 
 
 



§ 9 
Orgány dozoru a sankcie 

 

1.  Mesto ako správca trhoviska podľa ust. § 14b zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní 
a poplatkov je povinné písomne informovať správcu dane, ktorým je daňový úrad 
príslušný podľa predajného miesta, o predávajúcom, ktorý nepoužíva elektronickú 
pokladnicu.     

2. Dozor na dodržiavanie tohto nariadenia vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia a mesto 
Spišská Stará Ves v prostredníctvom hlavného kontrolóra mesta, poslancov mestského 
zastupiteľstva a pracovníkov mesta. 

 Za porušenie ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia  a na základe § 12 zák. č. 
178/1998 Z. z. mesto môže uložiť pokutu do 16.500,- €: 

-  fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto alebo poskytovala 
služby bez povolenia Mesta Spišská Stará Ves  alebo predávala výrobky, ktorých  predaj 
nie je povolený mestom,  
- fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na 
trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých 
predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené mestom v tomto všeobecne záväznom 
nariadení na predaj. 

3. Pokutu možno uložiť do 1 roka keď orgány dozoru zistili porušenie povinností, najneskôr 
však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.      

 

§ 10 
Záverečné ustanovenia 

              

1. Toto nariadenie bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Starej Vsi dňa 22. 
04.2010 ako uznesenie číslo  24/4 - 4/10.  

2.  Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom 
v Spišskej Starej Vsi a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

 
§ 11 

Účinnosť 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť uplynutím 15-neho dňa od jeho zverejnenia. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Ing. Jozef Harabin 
                                                                                       primátor mesta 
 
 
 
 
 
Doložky :  



 
• Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na 

úradnej tabuli mesta: 
 
 
dňa : 07. 04. 2010                 pečiatka                                            podpis: ................................. 
 
 
 

• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  
vyvesené (publikované) na úradnej tabuli mesta : 
 
 
 
dňa : 23. 04. 2010                  pečiatka                                            podpis: ................................. 
 
 
 

• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               
 
 
 
dňa :                                      pečiatka                                          podpis: .................................... 
                                      
 
 

• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť  
 
 
dňa :                                     pečiatka                                           podpis: .................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


