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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
__________________________________________________________________________________________                                

Mesto Stará Ľubovňa  na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky  a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien a 
doplnkov,  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  a  zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  v y d á v a    

 

Všeobecne záväzné  

nariadenie č. 17 

 
TRHOVÝ PORIADOK 

 

Schválené uznesením MsZ č. XXVI/98 zo dňa 25.06.1998. 
 

zmeny a doplnky:  uznesením MsZ č. XI-M/98 zo dňa 14.10.1998,  
uznesením MsZ č. II/99 zo dňa 17.2.1999,  
uznesením MsZ č. VIII/99 zo dňa 15.12.1999,  
uznesením MsZ č. XXV/2002 zo dňa 05.09.2002,   
uznesením MsZ č. XXV/2010 zo dňa 16.11.2010, 
uznesením MsZ č. V/2015 zo dňa 18.06.2015. 

  
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 

Trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, 
ako sú trhoviská, tržnice, stánky s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný 
trh alebo na ambulantný predaj. 

 

Čl. 2 
Výklad základných pojmov 

 

1. Na účely tohto VZN sa rozumie: 

a) trhoviskom - nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj 
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výrobkov a poskytovanie služieb, 

b) tržnicou - kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v 
prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach, 

c) 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, 

d) 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 zriadenie sa vyžaduje stavebné 
povolenie podľa osobitného predpisu, 

e) stánkom s trvalým stanovišťom - stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou 
prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený 
predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu. 

2. Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový 
priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo 
príležitostný trh.  

 

Čl. 3 
Trhové miesta 

 

1. Priestor určený na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach je: 

a) Mestská tržnica, Popradská č. 10, Stará Ľubovňa,  

b) verejné priestranstvo v okolí Domu obchodov a služieb Družba, Letná 6, Stará Ľubovňa, 

c) iné priestranstvo, ktoré zriadi Mesto. 
 

3. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré 
vydá Mesto. 

4. Pri zriaďovaní trhového miesta a pri povoľovaní zriadenia trhového miesta Mesto prihliada na 
ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja 
výrobkov a poskytovania služieb a na účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom 
záujme. 

5. Trhovými dňami na trhových miestach sú pondelok až nedeľa.  

6. Predajný a prevádzkový čas na trhových miestach je od 07.00 h do 20.00 h.  

7. Na trhových miestach sa zakazuje predávať:  

a) zbrane a 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 
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liehovín a destilátov pri príležitostných trhoch), 

f) jedy, omamné a psychotropné látky, 

g) lieky, 

h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 

i) chránené živočíchy, 

j)  živé zvieratá (zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb) a iných zvierat 
v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z., 

k) chránené rastliny, 

l) huby, okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, 

m) ďalšie výrobky uvedené v zákone č. 178/1998 Z. z.. 

8. Na trhových miestach možno poskytovať:  

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,  

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,  

c) opravu dáždnikov,  

d) opravu a čistenie obuvi,  

e) kľúčové služby,  

f) ďalšie nedostatkové služby na základe vydania povolenia. 

9. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a 
hračky, sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s 
trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v 
pojazdných predajniach. Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej 
siete, sa môžu predávať iba v prevádzkarňach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v 
ktorých sú vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti. Športové potreby sa 
môžu predávať iba v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk a v pojazdných 
predajniach. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou 
predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.  

10. Vjazd na tržnicu motorovými vozidlami je povolený len na dobu potrebnú na vyloženie a 
naloženie tovaru  predávajúcimi. 

 

Čl. 4 
Príležitostné trhy 

 

1. Príležitostné trhy v meste Stará Ľubovňa sú: 

a) príležitostné trhy na Mestskej tržnici počas celého roka,  

b) tradičný jarmok, ktorý sa organizuje každoročne v mesiaci september. Samotnú organizáciu, 
termín a dĺžku konania jarmoku určuje organizačný poriadok jarmoku, 

c) prípadne vianočné, veľkonočné a iné trhy, ktorých termín a miesto konania určí  primátor 
mesta. 
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2. Bližšie podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb pri príležitostných trhoch, ako je 
obdobie konania, miesto konania, rozsah a pod. sú stanovené organizačným poriadkom týchto 
trhov, ktorý nesmie byť v rozpore s trhovým poriadkom. Ustanovenia tohto nariadenia platia aj 
pre tieto trhy. 

3. Organizačný poriadok týchto trhov podlieha schváleniu primátorom mesta. 

 

Čl. 5 
Ambulantný predaj 

 

V meste 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) spotrebné výrobky, ustanovenie čl. 3 ods. 9 tým nie je dotknuté, 

d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 

e) balená zmrzlina, 

f) ovocie a zelenina, 

g) kvetiny, 

h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií, 

i) cukroviny a obdobný tovar. 

 

Čl. 6 
Povolenie na predaj 

 

1. Mesto vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá 
preukáže splnenie podmienok a predloží potrebné doklady. 

2. Na trhových miestach môžu na základe povolenia Mesta Stará Ľubovňa 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.  

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. Splnenie 
podmienok v zmysle čl. 6 ods. 3 tohto VZN sa preukazuje predložením: 

a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom osoba podľa čl. 
6 ods. 3 písm. a) tohto VZN; žiadateľ na žiadosť Mesta predloží originál oprávnenia na 
podnikanie na nahliadnutie,  

b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej 
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom osoba 
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podľa čl. 6 ods. 3 písm. b), 

c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité 
výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa čl. 6 ods. 3 písm. c), 

d) 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, 

e) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej 
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu 
elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení 
daňového kódu virtuálnej 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 alebo virtuálnu registračnú 
pokladnicu, 

f) žiadateľ, ak je osoba podľa čl. 6 ods. 3 písm. b), preukáže, že je vlastníkom pozemku, na 
ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom 
takého pozemku, alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na 
uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku. 

4. Žiadatelia sú povinní doručiť žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
najneskôr 15 pracovných dní pred zahájením činnosti spolu s potrebnými dokladmi uvedenými 
v čl. 4 tohto VZN. Mesto povolenie vydá v prípade, ak budú tieto doklady predložené. 

5. Mesto je povinné dokumenty predložené podľa čl. 6 ods. 4 písm. e) uchovávať päť rokov od 
konca kalendárneho roka, v ktorom boli predložené. O vydaní povolenia na predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb na trhovom mieste Mesto telefonicky alebo elektronicky bezodkladne 
informuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na telefónnom čísle alebo elektronickej 
adrese, ktoré Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle. 

6. Mesto môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak 
predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti v zmysle tohto VZN alebo osobitných 
predpisov. 

 

Čl. 7 
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,  

b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, 

c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,  

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. 
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2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi 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, 

b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné 
zariadenie alebo predajnú plochu, alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných 
trhoch, 

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter 
predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 

d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 

e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých 
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve. 

 

Čl. 8 
Správca trhových miest 

 

Správu  trhových miest na území mesta vykonáva Mesto Stará Ľubovňa,  oddelenie výstavby, 
územného rozvoja a životného prostredia.  

 

Čl. 9 
Sadzba dane 

 

1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva, nájomné za predajné zariadenie alebo za 
prenajatú plochu je stanovená Všeobecne záväzným nariadením č. 41 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku. 

2. Sadzba dane za užívanie verejného  priestranstva za tento predaj sa platí v pokladni Mestského 
úradu v Starej Ľubovni pred začatím predaja, od 8.00 h najneskôr do 10.00 h počas pracovných 
dní. 

 

Čl. 10 
Priestupky 

 

Priestupku v zmysle tohto VZN sa dopustí osoba, ktorá: 

a) zriadila trhové miesto bez povolenia, 

b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, 

c) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené 
Mestom na predaj,  

d) predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach 
trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej 
prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest. 
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Čl. 11 
Kontrolná činnosť 

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú orgány príslušné podľa osobitných predpisov. 
Na úrovni Mesta vykonávajú kontrolu: 

a) primátor mesta, 

b) poslanci MsZ, 

c) hlavný kontrolór mesta, 

d) mestská polícia, 

e) mestský úrad, primátorom poverení zamestnanci. 

2. Za nedodržanie ustanovení tohto Trhového poriadku môžu vyššie uvedené orgány uložiť sankcie 
v zmysle platných právnych predpisov.  

 

Čl. 12 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Mestský úrad  ako správca trhových miest môže vypracovať k tomuto Trhovému poriadku 
vykonávací predpis, ktorý upravuje konkrétny postup pri dodržiavaní ustanovení tohto trhového 
poriadku. 

2. Každý občan zdržujúci sa na trhových miestach je povinný dodržiavať ustanovenia tohto 
Trhového poriadku.  

3. Trhový poriadok nadobúda účinnosť dňom 15.07.1998.  

4. Zmena VZN  č. 17 bola schválená uznesením č.XXV/2010 dňa 16.11.2010 v Starej Ľubovni a  
nadobúda účinnosť dňom 01.01.2011. 

5. Zmena VZN č. 17 bola schválená uznesením MsZ č. V/2015 dňa 18.06.2015 v Starej Ľubovni a 
nadobúda účinnosť dňom 06.07.2015. 

 

 

 

PhDr. Ľuboš Tomko, v.r. 
     primátor mesta  

 

 

 

 


