
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v Meste Nová Dubnica dňa 29. 03. 2017  

VZN vyvesené na úradnej tabuli v Meste Nová Dubnica dňa 21.4.2017 

VZN nadobúda účinnosť dňa 6.5.2017  

 
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.) v y d á v a  toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica  

č. 2/2017  
o doplnení a zmene VZN Mesta Nová Dubnica  č. 5/2014 o  podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

 

( ďalej  len nariadenie )  

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Toto  nariadenie  mení a dopĺňa VZN Mesta Nová Dubnica č. 5/2014 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach nasledovne : 

 

 Článok  3,  ods. 2: 

Za prvú vetu sa dopĺňa: “, ktoré vydá Mesto Nová Dubnica.” 

Vypúšťa sa veta: “Mesto Nová Dubnica vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste osobe, ktorá má oprávnenie na podnikanie.” 

 

- ods. 4. a) na koniec textu sa dopĺňa “alebo” 

 

- ods. 4. b) na koniec textu sa dopĺňa “alebo” 

 

- ods. 4. dopĺňa sa písmeno d) : 

“Oprávnenie na podnikanie [odsek 4 písm. a) zákona NR SR č. 178/1998] a doklad o 

nadobudnutí tovaru [odsek 4 písm. b) zákona NR SR č. 178/1998] 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 4, ods. 2: 

Za prvú vetu sa dopĺňa: “ a kultúrne centrum Panorex.” 

- ods. 3:  

Vypúšťa sa text: “ – verejné priestranstvo na ul. Petra Jilemnického pri plavárni nap arc. KN č. 

436/1, “ 

- Vkladajú sa nové odseky: 

“6. Mesto Nová Dubnica verejnou vyhláškou zverejnenou na úradnej tabuli mesta oznámi 

najneskôr do 31. januára bežného roka presné termíny konania príležitostných trhov.”  

“7. Primátor mesta môže rozhodnutím povoliť konanie ďalších príležitostných trhov.” 

 

Článok 5, ods. 2: 

Za prvú vetu sa dopĺňa : “ , Dni mesta v rozsahu 1 až 2 dni v prvý júnový týždeň, alebo druhý 

septembrový týždeň, Vianočné trhy 1 deň v decembri, Veľkonočné trhy 1 deň v období 2 



týždňov pred veľkonočnými sviatkami.” 

- ods. 2 b):  

Za koniec textu sa dopĺňa: “a v prílohe č. 3 “Trhový poriadok príležitostných trhov Dni mesta, 

Vianočné trhy a Veľkonočné trhy”.” 

 

Článok 7,  ods. 1 a) : 

Za text “ovocie a zelenina” sa vkladá “a malé množstvá prvotných produktov” a za slová 

“hygienickým požiadavkám” sa vkladá slovo “ a registrácii” 

- ods. 1 e): 

Text sa vypúšťa a nahrádza textom “liečivé rastliny” 

- Vkladá sa nový text: 

“ j) potraviny v originálnom spotrebiteľskom balení v rozsahu a sortimentnej skladbe schválenej 

rozhodnutím RÚVZ alebo RVPS. 

- ods. 2 e): 

Vypúšťa sa časť vety: “príležitostne na základe osobitného súhlasu Mesta Nová Dubnica ) napr. 

vianočné trhy, sezónny predaj burčiaku a pod.)” 

- ods. 4: Vkladá sa nový text: 

“h) tetovanie umývateľnými prostriedkami 

 ch) maľovanie portrétov. “ 

 

Článok 8 

- Vkladá sa nový text: 

“4. Osoby predávajúce výrobky, ktoré sú originály diela alebo ich rozmnoženiny podľa 

Autorského zákona (najmä výrobky z dreva, prútia, bavlny, peria, kvetov, čečiny, kovu a pod., 

ktorých výroba nepodlieha živnostenskému oprávneniu)” 

 

 

Článok  2 

Záverečné 

ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici  č. 30 

dňa 12.4.2017 

2. Nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta. 

 

Prílohy : č. 3 Trhový poriadok – príležitostné trhy Dni mesta, Vianočné trhy, Veľkonočné trhy 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor 

 

 

 

 

 

 

 



Trhový poriadok Mesta Nová Dubnica na príležitostné trhy Dni mesta, Vianočné trhy a Veľkonočné trhy 
(ďalej len príležitostné trhy) 

 
Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja a poskytovania služieb na príležitostných trhoch 
organizovaných  Mestom Nová Dubnica podľa VZN Mesta Nová Dubnica č. .../2017 o doplnení a zmene VZN 
Mesta Nová Dubnica č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v Meste Nová Dubnica. 
 

Článok 1 
Príležitostné trhy Dni mesta 

 
Dni mesta sa konajú raz za dva roky na hlavnej časti Mierového námestia v rozsahu 1 alebo 2 dní v piatok, 
prípadne v sobotu v prvý júnový týždeň alebo druhý septembrový týždeň. Na tomto trhu sa povoľuje 
predávať iba sortiment remeselných, umeleckých a gazdovských výrobkov. Predajný a prevádzkový čas je 
od 8:00 do 18:00. 
 

Článok 2 
Príležitostné trhy Vianočné trhy 

 
Vianočné trhy sa konajú na hlavnej časti Mierového námestia v rozsahu 1 dňa v období 1-3 týždňov pred 1. 
sviatkom vianočným. Povoľuje sa predaj výrobkov a poskytovanie služieb uvedených v Čl. 7 tohto 
nariadenia úzko súvisiacich s tematikou zimy a vianočných sviatkov. Predajný a prevádzkový čas sa určuje 
od 10:00 do 19:00, občerstvenie v čase od 8:00 do 21:00. 
 

Článok 3 
Príležitostné trhy Veľkonočné trhy 

 
Veľkonočné trhy sa konajú vo vestibule kultúrneho centra Panorex v rozsahu 1 dňa pred Veľkou Nocou v 
rámci tvorivých dielní pre deti. Povoľuje sa predaj remeselných a umeleckých výrobkov úzko súvisiacich 
s jarným ročným obdobím a veľkonočnými sviatkami. Predajný a prevádzkový čas sa určuje od 14:00 do 
17:00. 
 

Článok 4 
Správca trhov 

1. Správcom príležitostných trhov uvedených v § 1 až § 3 tohto trhového poriadku je Mesto Nová 
Dubnica (ďalej len mesto). 

2. Správca  si  vyhradzuje  právo  pridelenia  predajnej plochy  podľa  sortimentu  predávaného  tovaru 
a podľa veľkosti požadovanej/zabratej plochy predajného miesta.  

3. O definitívnom pridelení predajného miesta rozhoduje správca. 
 

Článok 5 
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

1. Na príležitostných trhoch sa zakazuje predaj nekvalitného tovaru a predaj tovaru, pri ktorom sa 
nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo pôvod, s výnimkou predaja vlastných použitých 
textilných,  odevných,  športových   a iných  druhov  spotrebného  tovaru  fyzickými  osobami  
medzi sebou a s výnimkou predaja vlastných výrobkov, ktoré sú originály diela alebo ich 
rozmnoženiny.  

2. Na príležitostných trhoch sa môžu predávať výrobky uvedené v Čl. 7 ods. 1 – 3 VZN č. 5/2014 
v znení neskorších predpisov, pričom nie je dotknuté vymedzenie podľa Čl. 1-3 tohto trhového 
poriadku. 

3. Na príležitostných trhoch možno poskytovať služby uvedené v Čl. 7 ods. 4 VZN č. 5/2014  znení 
neskorších predpisov, pričom nie je dotknuté vymedzenie podľa Čl. 1 - 3 tohto trhového poriadku.  
 

 



Článok 6 
Poplatok za užívanie trhového miesta a povolenie 

 
1. Poplatky na príležitostné trhy sú stanovené takto: 

- Predajné stánky na týchto trhoch nie sú spoplatnené.  
- Motorové vozidlá  nie sú spoplatnené, ich vjazd na Mierové námestie je povolený len na 
nevyhnutnú dobu počas vykládky a nakládky tovaru mimo stanoveného predajného času. Počas 
predajného času je zásobovanie povolené len bez použitia motorového vozidla. 

2. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydáva zamestnanec Mesta Nová Dubnica, do 
pracovnej náplne ktorého takáto činnosť patrí. 

3. Správca trhového miesta pridelí predávajúcemu miesto až po preukázaní sa povolením na predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb. 

 
Článok 7 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 
 

1. Na príležitostných trhoch môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a právnické osoby na  
základe  povolenia   vydaného  mestom.  Predaj  výrobkov  a  poskytovanie  služieb  sa vykonáva v 
predajných  zariadeniach  s dočasným  stanovišťom  (ďalej  len  v  stánkoch),  ktoré  na  tento  účel 
postaví na mieste konania sa príležitostného trhu mesto alebo v stánkoch s dočasným stanovišťom 
vo vlastníctve predávajúceho.  

2. Počet   predávajúcich  na  príležitostných  trhoch  je limitovaný  počtom miest  určených  na  predaj. 
Výber  predávajúcich  sa  uskutoční  na  základe  stanovených  objektívnych  kritérií.  Pri  splnení 
podmienok a veľkom záujme predávajúcich rozhodne dátum doručenia písomnej záväznej prihlášky 
mestu.   

3. Počas príležitostných trhov nie je povolené premiestňovanie predajných stánkov a zmena lokality - 
zmena prideleného predajného miesta určeného v povolení vydanom mestom.  

4. Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné dodržiavať všetky platné 
všeobecne  záväzné  právne  predpisy  týkajúce  sa  trhového  predaja  a podriadiť sa  kontrole 
vykonávanej oprávnenými osobami. Ďalej sú povinné:  
a) poskytovať informácie o predávanom výrobku a zabezpečiť jeho označenie, ako aj označenie 

potravinárskych  výrobkov  podliehajúcich  pokazeniu  dátumom  minimálnej  trvanlivosti;  
súbežné používanie ďalších označení, najmä grafických symbolov a piktogramov nie je týmto 
dotknuté,  

b) používať elektrické  a plynové  spotrebiče  s revíziou  nie  staršou  ako  12  mesiacov;  schválený 
a platný doklad o revízii musí v prípade kontroly predložiť,  

c) pri  predaji  potravín,  ovocia,  zeleniny,  zemiakov a produktov  podobného  charakteru  
používať vhodné debničky, podložky a prepravky - tovar sa nesmie umiestňovať na zem,  

d) zabezpečiť vyhovujúce a kapacitne postačujúce chladiace zariadenia na uloženie a vystavenie 
mäsových  výrobkov,  mäsových  polotovarov  a  mliekarenských  výrobkov;  zásobovanie  
stánkov riešiť tak, aby nedochádzalo k hromadeniu výrobkov mimo chladiacich priestorov, 

e) zabezpečiť  dostatočné  množstvo  čistého  a  vhodného  obalového  materiálu  pre  predaj 
nebalených  potravín;  pri  manipulácii  s  potravinami  je  povinný  používať potrebné  pracovné 
pomôcky – kliešte, vidličky, lopatky a pod., 

f) používať len poháre a podnosy na jedno použitie pri predaji nápojov na priamu konzumáciu a 
pokrmov rýchleho občerstvenia,  

g) podľa  možnosti  vyčleniť  pri  predaji  potravinárskych  výrobkov  pracovníka  na príjem  a výdaj  
peňazí za zakúpený tovar,  

h) pri predaji potravín v originálnom balení od výrobcu je predávajúci povinný preukázať doklad o 
nadobudnutí tovaru; zakázané je predávať výrobky po dátume spotreby alebo dátume 
minimálnej trvanlivosti,  

i) osoby manipulujúce s potravinami musia mať vhodný pracovný odev a pokrývku hlavy, základné 
vybavenie na dodržiavanie osobnej hygieny - vodu, čistiace prostriedky, utierky,  



j)  všetky  osoby,  ktoré  vyrábajú,  manipulujú  a  uvádzajú  do  obehu  potraviny  a  pokrmy  musia 
byť zdravotne  a  odborne  spôsobilé  podľa  zákona  č.  355/2007  Z.  z.  a  Vyhlášky  MZ  SR č. 
585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení,  

k) dodržiavať druh vhodného sortimentu pre predaj na príležitostnom trhu,  
l) udržiavať produkt v predpísanej teplote, zabrániť riziku kontaminácie a zabezpečiť ochranu pred 

nepriaznivými vplyvmi (slnko, prach, vlhko, a pod.),  
m) v prípade predaja alkoholických nápojov zabezpečiť viditeľné označenie s textom: zákaz predaja 

osobám mladším ako 18 rokov,  
n) pri predaji občerstvenia vylievať výpekový olej do nádob na to určených.  

 
Článok 8 

Povinnosti predávajúcich na príležitostných trhoch 

1. Predávajúci na príležitostnom trhu musí mať:  
a) oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu,  
b) povolenie na predaj vydané mestom,  
c) doklad o nadobudnutí tovaru,  
d) elektronickú registračnú pokladnicu, 
e) tovar a poskytované služby  musí mať riadne označené cenami, 
f) úradne overené váhy, miery a závažia, 
g) predajné miesto označené podľa osobitných predpisov (obchodné meno, IČO, ...), 
h) doklad o zaplatení dane za užívanie predajného miesta alebo nájomného za stánok, 
i) preukaz totožnosti. 

 
2. Predaj môžu zabezpečovať len predávajúci, resp. osoby uvedené v povolení na predaj (ďalej len  
    oprávnená  osoba ), v opačnom prípade musí  byť  medzi predávajúcim  a  oprávnenou  osobou 
    uzatvorená zmluva o pracovnom pomere.  
 

Článok 9 
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny 

 

1. Predávajúci je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a bezpečnostné predpisy, 
udržiavať predajné  miesto  v čistote  a  po  skončení  predaja  zanechať  predajné  miesto  čisté a 
upratané, prenajatý stánok udržiavať a odovzdať v prevádzky schopnom stave. 

2. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný vložiť do kontajnerov. Drevené prepravky a 
kartónové škatule nie  je  dovolené  vyhadzovať do  kontajnerov,  predávajúci  je  povinný  
zabezpečiť  ich  likvidáciu  na vlastné náklady.   

3. Zakazuje sa vylievanie použitých olejov do verejných vpustí ako i vylievanie iných nečistôt  v  
stánkoch  a ich  okolí.   

4. Povrch  verejného  priestranstva  musí  zostať nepoškodený.   
5. Pri poskytovaní pohostinských služieb a služieb rýchleho občerstvenia musí mať predávajúci 

súhlasné stanovisko  úradu  verejného  zdravotníctva,  zabezpečenú   pitnú  tečúcu  teplú  a studenú  
vodu a vhodné odkanalizovanie.  

Článok 10 
Práva a povinnosti správcu príležitostných trhov 

 
1. Správca príležitostných trhov je povinný zabezpečiť dodržiavanie Trhového poriadku a ostatných 

podmienok  pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.  
2. Správca príležitostných trhov 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 ( doklad sa nevyžaduje pri predaji vlastných použitých výrobkov 
medzi občanmi v primeranom množstve), 
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. 

3. Správca príležitostných trhov: 
a) zabezpečuje verejný poriadok, podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu, 
b) prideľuje predávajúcemu miesto na predaj za stanovený poplatok, 
c) zabezpečuje dostatok odpadových nádob, vyprázdnenie, 
d) presne vyznačí na viditeľnom a prístupnom mieste označenie trhov, kde sa nachádza správca 
príležitostných trhov, predajný a prevádzkový čas,  
e) umiestni Trhový poriadok na viditeľnom mieste a zabezpečí, aby bol k dispozícii predávajúcim i 
kupujúcim na základe ich požiadania, 
f) zabezpečuje vyčistenie a umytie predajných miest,  
g) zabezpečí pre predávajúcich, kupujúcich a kontrolné orgány hygienické a sociálne zariadenia v 
blízkosti tržnice. 

4. Správca príležitostných trhov pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a kontrole 
dodržiavania ustanovení tohto Trhového poriadku spolupracuje s Mestskou políciou v Novej 
Dubnici a Mestským úradom v Novej Dubnici.  

 
Článok 11 

Dozor a sankcie  
 

1. Dozor nad dodržiavaním trhového poriadku príležitostných trhov v rozsahu svojich právomocí  
vykonáva správca trhoviska, Mestská polícia v Novej Dubnici a štátne kontrolné orgány. 

2.  Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do výšky 17.000 eur:  
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia alebo správcovi 
príležitostných trhov za porušenie povinností uvedených v tomto trhovom poriadku a v zmysle § 12 
zákona č. 178/1998 Z. z. v platnom znení, 
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na príležitostných 
trhoch bez povolenia alebo ktorá predáva výrobky, ktorých predaj je na príležitostných trhoch 
zakázaný, alebo ktoré nie sú určené mestom na predaj. 
Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch 
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby 
na príležitostných trhoch alebo porušuje povinnosti predávajúcich na príležitostných trhoch podľa  § 
11 zákona č. 178/1998 Z. z..  

3. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa osobitných 
predpisov. 

4. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov 
nie sú týmto dotknuté. 

 
 

Článok 12 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Trhový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici dňa 12.4.2017 uznesením 
č. 30. 
2. Trhový poriadok nadobúda účinnosť 15. Dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 
 
 
 
         Ing. Peter Marušinec 
                                                                                                                                          primátor 

 

 

 


