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Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014
Mesta Nová Dubnica
Mesto Nová Dubnica v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, § 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 (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 178/1998 Zb.), vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica
O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v Meste Nová Dubnica
(ďalej len nariadenie).

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach a ambulantný predaj výrobkov, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole
dodržiavania nariadenia na území Mesta Nová Dubnica.
Článok 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia 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 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 zariadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa
osobitného predpisu,
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f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou,
ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený predávajúcim alebo
prenajatý predávajúcemu,
g) za trhové miesto sa na účely v zmysle zákona 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.
Článok 3
Zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
1. Trhové miesto zriaďuje Mesto Nová Dubnica . Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na
základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva Mesto Nová Dubnica . Na zriadenie
trhového miesta na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému
nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
2. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Mesto Nová Dubnica vydá
povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá má
oprávnenie na podnikanie.
3. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe
žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
4. Splnenie podmienok podľa článku 8 sa preukazuje predložením:
a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom osoba
oprávnená podnikať,
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.
5. 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.
6. Žiadateľ , ak je osoba podľa článku 8, bod 2) preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom
uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takéhoto
pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takémuto pozemku.
7. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo tržnici vydáva
správca trhového miesta.
8. Na území Mesta Nová Dubnica sú povolené nasledovné trhové miesta :
- tržnica
- príležitostné trhy
- ambulantný predaj
Článok 4
Spravovanie trhových miest
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1. Mesto Nová Dubnica má zriadené trhové miesto - tržnicu na parcele KN č. 60/2 – zastavané
plochy o výmere 685 m2 na ul. SNP, ktorá je daná do užívania kolaudačným rozhodnutím pre
stavbu „Mestská tržnica Nová Dubnica“ č. ŽP – 529/1993-Va zo dňa 25.6.1993.
Správu tržnice mesto zverilo právnickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na
vykonávanie takýchto činností.
2. Mesto Nová Dubnica povoľuje používať na uskutočňovanie príležitostných trhov ako trhové
miesto Mierové námestie. Správu príležitostných trhov vykonáva Mesto Nová Dubnica
prostredníctvom príslušného oddelenia MsÚ.
3. Pre ambulantný predaj Mesto Nová Dubnica povoľuje nasledovné trhové miesta :
- verejné priestranstvo na ul. Petra Jilemnického pri plavárni na parc. KN č. 436/1,
- verejné priestranstvo na ul. Trenčianskej - pri Zariadení pre seniorov na parc. KN č. 513/2,
- verejné priestranstvo na ul. Topoľovej - pri Amfik-Pube na parc. KN č. 422/1,
- verejné priestranstvo na Mierovom námestí pri podujatiach organizovaných mestom vo
vybraných výrobkoch a službách,
- verejné priestranstvo pred Kultúrnym domom v m.č. Kolačín,
4. Primátor mesta môže rozhodnúť o zriadení ďalšieho trhového miesta.
5. Správou je poverený zamestnanec Mesta Nová Dubnica, do pracovnej náplne ktorého takáto
činnosť patrí.
Článok 5
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Trhové dni na tržnici sú pondelok – sobota
a) Predajný čas na tržnici je stanovený nasledovne :
pondelok – piatok
6. 00 – 18. 00 hod.
sobota :
6. 00 – 12. 00 hod.
b) Podmienky predaja na tržnici sú stanovené v prílohe č. 1 „Trhový poriadok tržnice“.
c) Trhový poriadok tržnice je správca trhového miesta povinný zverejniť na viditeľnom
mieste.
2. Príležitostné trhy: 1. máj – 1 deň, v mesiaci august alebo september – 1 deň
a) Predajný čas: 07. 00 – 15. 00 hod.
b) Podmienky predaja príležitostných trhov sú stanovené v prílohe č. 2 „Trhový poriadok
príležitostných trhov“.
Článok 6
Ambulantný predaj v meste
1. V Meste Nová Dubnica sa môžu ambulantne predávať :
- knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
- spotrebné výrobky a potraviny v súlade s týmto nariadením,
- kvetiny,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
2. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydáva a podpisuje
poverený
zamestnanec Mesta Nová Dubnica, do pracovnej náplne ktorého takáto činnosť patrí
podľa organizačného poriadku.
3. V dňoch pracovného pokoja jednorazové povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
vydáva správca trhového miesta.
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Článok 7
Druh predávaných výrobkov na trhovisku, na tržnici a príležitostných trhov
1. Na trhových miestach sa povoľuje predávať :
a) ovocie a zelenina (musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov),
b) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady, ozdobné kry,
semená, ovocné stromčeky, vence, vianočné stromčeky),
c) lesné plody, na ktoré sa nevyžaduje špeciálne osvedčenie,
d) cukrovinky, nealkoholické nápoje,
e) všeobecne známe liečivé rastliny (napr. lipový kvet, podbeľ, atď.) za podmienky, že nebudú
označené ako liečivé rastliny a predávajúci nebude pri predaji uvádzať, na aké ochorenia sa
rastliny môžu použiť,
f) sezónne ozdobné a úžitkové predmety (najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom,
pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam),
g) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety,
h) knihy, denná a periodická tlač,
i) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
2. Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené podmienky stanovené osobitnými predpismi, t.j.
vyžaduje sa osvedčenie – atest:
a) 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. Med môžu predávať (ponúkať)
osoby, ktoré sú zdravotne spôsobilé (majú zdravotný preukaz) a majú osvedčenie
o spôsobilosti podmienok pre túto činnosť,
b) vajcia – povolený je len predaj čerstvých slepačích vajec, označených, pochádzajúcich od
predajcov, ktorým bolo príslušným veterinárnym orgánom vydané osvedčenie o spôsobilosti
podmienok na ich produkciu. Predaj slepačích vajec je možný, ak sú predajné miesta na tento
účel vybavené chladiacou vitrínou a vhodným skladovým priestorom. Vajcia pri predaji musia
byť chránené proti priamemu pôsobeniu slnečných lúčov,
c) trhové konzumné ryby môžu byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore za podmienok
stanovených orgánmi veterinárnej správy,
d) huby možno predávať len na základe , že predávajúci vlastní osvedčenie o odbornej
spôsobilosti,
e) alkoholické nápoje (liehoviny, destiláty, víno, pivo) sa môžu pohostinským spôsobom
predávať len príležitostne na základe osobitného súhlasu Mesta Nová Dubnica
(napr.
vianočné trhy, sezónny predaj burčiaku a pod.),
f) syrové korbáčiky, oštiepky, parenice je možné predávať na trhovisku v originálnom balení, ak
je na tento účel predajné miesto vybavené chladiacou vitrínou. Tieto potraviny musia mať
vystavené osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre ich výrobu vydané príslušným orgánom
veterinárnej správy,
g) mlieko, mliečne výrobky – predaj je povolený len z chladiaceho zariadenia,
h) mäso a mäsové výrobky – predaj môže byť uskutočnený len z automobilov určených na
uvedený predaj. Podmienky predaja stanoví vo vydanom rozhodnutí príslušná veterinárna
správa.
3. Predaj spotrebných výrobkov, pre ktoré platia obmedzenia:
a) spotrebné výrobky najmä textilné, odevné, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky,
výrobky spotrebnej elektroniky, očnej optiky (okuliare), drobný tovar, papierenské výrobky,
kozmetika, drogériový tovar, hračky sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc,
prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom na príležitostných trhoch.
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Za stánok s trvalým stanovišťom sa okrem pevne zabudovaných krytých a uzavretých stánkov
spojených so zemou považujú aj kryté a uzavreté stánky a zastrešené predajné stánky, stánky
spojené v súvislý rad bez použitia technických
prostriedkov,
nerozkladateľné
a neoddeliteľné.
4. Na trhových miestach sa môžu 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) fotografické, video a reprografické služby,
g) brašnárske služby.
5. Na
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

trhových miestach je zakázané predávať:
zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na predaj
liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
lieky, jedy, omamné a psychotropné látky,
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov
živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb, na predaj domácej
vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek, drobných
hlodavcov a
na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami
chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
vajcia vodnej hydiny,
huby okrem čerstvých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované
v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
Článok 8
Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach

Na trhových miestach
a poskytovať služby:

môžu na základe povolenia správcu trhoviska predávať výrobky

1. fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa Živnostenského zákona č.
455/1991 Zb. v platnom znení a ostatné subjekty oprávnené vykonávať obchodnú činnosť
v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení,
2. fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plody ( zákon č. 105/1990 Zb., § 2 ods. 3 zákona č. 634/1992
Zb. v znení neskorších predpisov ),
3. občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
Na trhových miestach nesmú predávať a poskytovať služby:
a) osoby mladšie ako 18 rokov (osoby vo veku od 15 – 18 rokov môžu so súhlasom zákonného
zástupcu vypomáhať ako pomocný personál predávajúcemu pri predaji),
b) cudzí štátni príslušníci bez oprávnenia na podnikanie v SR,
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c) osoby oprávnené na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak
nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu so správcom trhoviska, alebo doklad o zaplatení denného
poplatku za predajné miesto,
d) osoby , ktoré predávajú huby bez osvedčenia.
Článok 9
Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb na trhových miestach
1. Predávajúci na trhových miestach je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie menom fyzickej alebo právnickej osoby, obchodným
názvom, sídlom, menom zodpovedného vedúceho,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice, príležitostných trhov,
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,
h) poskytnúť orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú
podozrenie , že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti.
Článok 10
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb
1. Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov alebo poskytovania služieb a jeho
bezprostredné okolie v čistote počas predaja a po jeho skončení zanechať miesto predaja čisté
a upratané.
2. Predávajúci musí vylúčiť z predaja ovocie, zeleninu, lesné plody a iné požívatiny, ktoré sú
čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené.
3. Predávajúci je povinný pri predaji ovocia, zeleniny a lesných plodín zabezpečiť, aby boli očistené,
zbavené hliny a vädnúcich častí.
4. Predávaný tovar je predávajúci povinný plniť do hygienicky nezávadných obalov.
5. Predávajúci je povinný mať pri predaji čistý odev.
6. Predávajúci nesmie predávať potraviny zo zeme ( neplatí pre ovocie a zeleninu).
Článok 11
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Mesto Nová Dubnica (poverení pracovníci a Mestská polícia Mesta Nová Dubnica ),
c ) Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín ( v zmysle § 21 zákona č. 152/1995
Zb. o potravinách ),
2.. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do výšky 17 000 eur:
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhovisko bez povolenia, alebo správcovi
trhoviska za porušenie povinností uvedených v tomto trhovom poriadku a v zmysle § 12
zákona č. 178/1998 Z. z. v platnom znení,
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b) fyzickej osobe 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 na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu
predávať len v prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na
príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom.
3. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje
služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhovom mieste podľa
§ 11 zákona č. 178/1998 Z. z.
4. Pokuty uložené Slovenskou obchodnou inšpekciou sú príjmom štátneho rozpočtu, pokuty uložené
obcou sú príjmom obce.
5. Oprávnenia dozorných inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných
predpisov nie sú týmito ustanoveniami trhového poriadku dotknuté.
Článok 12
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Novej Dubnici č. 46 dňa 25. 06. 2014.
2. Nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 4/2012 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, VZN č. 10/2012 a VZN č. 4/2013
o doplnení a zmene VZN č. 4/2012.

Prílohy : č. 1 Trhový poriadok - tržnice
č. 2 Trhový poriadok - príležitostných trhov

Ing. Peter Marušinec
primátor

