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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 70 
 

 

TRHOVÝ PORIADOK TRHOVISKA,  

PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU NACHÁDZAJÚCEHO SA NA  

UL. TOVÁRENSKÁ 1,  STARÁ ĽUBOVŇA – AREÁL 

FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNU 
 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 06.09.2022 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 06.09.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 06.09.2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 17.09.2022 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 19.09.2022 

  
Pripomienky zaslať: 

● písomne na adresu:  Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad, Obchodná 1, 

064 01 Stará Ľubovňa                         

● elektroniky na adresu: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk 

ivana.pilatova@staralubovna.sk  

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

 

Na rokovaní MsZ v Starej Ľubovni: 22.09.2022 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta: 28.09.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 13.10.2022 
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MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 

 

Mesto Stará Ľubovňa na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky v nadväznosti na ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a ust. § 5 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    vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie, na ktorom  sa uznieslo Mestské  zastupiteľstvo Mesta Stará Ľubovňa podľa  § 11 

ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. 

 

 

Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 70 
 

 

TRHOVÝ PORIADOK TRHOVISKA,  

PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU NACHÁDZAJÚCEHO SA NA  

UL. TOVÁRENSKÁ 1, STARÁ ĽUBOVŇA – AREÁL 

FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNU 
 

schválené uznesením č. 1056 MsZ č. XXX/2022 zo dňa 22.09.2022 

 

 

Čl. 1 

Vymedzenie trhoviska a správcu 

 

1. Trhový poriadok upravuje predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku 

a príležitostnom trhu nachádzajúceho sa na ul. Továrenská 1, Stará Ľubovňa,  o výmere 

100 m2, ktorý sa nachádza na par.č. 1414/1, k.ú. Stará Ľubovňa – v areáli futbalového 

štadióna. 

2. Správcom trhoviska a príležitostného trhu je zriaďovateľ trhoviska,  Mestský futbalový 

klub ADV Stará Ľubovňa, Továrenská 1, 064 01 Stará Ľubovňa 1. Povolenie na 

zriadenie trhového miesta – trhoviska o výmere 100 m2 nachádzajúceho sa na par.č. 

1414/1, k.ú. Stará Ľubovňa – v areáli futbalového štadióna vydalo Mesto Stará Ľubovňa 

povolením evidovaným pod č. 2507/2022 dňa 30.08.20222.  

 

 
1 Ust. § 4 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. 
2 Ust. § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. 
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Čl. 2 

Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 

1. Na trhovom mieste sa poskytujú 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, 

2. Na trhovom mieste sa počas príležitostného trhu môžu predávať:  

a) alkoholické nápoje3, 

b) výrobky uvedené v ust. 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z.z. 

 

Čl. 3 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 

1. Predajné dni na trhovisku sú: pondelok – nedeľa počas trvania kultúrno-športového 

podujatia. 

2. Predajný čas na trhovisku je: 8.00 – 22.00 hod. počas trvania kultúrno-športového 

podujatia. 

 

Čl. 4 

Výška nájomného 

 

1. Výška nájomného za prenajatú plochu na trhovisku a príležitostnom trhu je určená 

v nájomnej zmluve, uzatvorenej medzi správcom a predávajúcim. 

2. Nájomnú zmluvu je možné uzatvoriť s predávajúcim iba v prípade splnených 

podmienok tohto všeobecne záväzného nariadenia.  

 

Čl. 5 

Osoby oprávnené predávať a poskytovať služby na trhovisku 

 

1. Na trhovisku a príležitostnom trhu môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické 

a právnické osoby iba na základe povolenia Mesta Stará Ľubovňa4. 

2. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území 

mesta Stará Ľubovňa vydáva Mesto Stará Ľubovňa na základe žiadosti o povolenie na 

predaj adresovanej Mestu Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, ktorá je 

zverejnená na webovej stránke mesta: https://www.staralubovna.sk/podnikatelska-

cinnost/.  

3. Prenosné predajné zariadenia si na vlastné náklady zabezpečujú osoby oprávnené 

predávať a poskytovať služby. 

 

 
3 Ust. § 6 písm. e) zákona č. 178/1998 Z.z. 
4 Ust. § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z.z. 

https://www.staralubovna.sk/podnikatelska-cinnost/
https://www.staralubovna.sk/podnikatelska-cinnost/
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Čl. 6 

Povinnosti predávajúcich na trhovisku 

 

Predávajúci na trhovom mieste je povinný dodržiavať ustanovenia § 11ods. 1  zákona č. 

178/1998 Z.z. a predložiť správcovi trhoviska doklady podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona č. 

178/1998 Z.z. 

 

Čl. 7 

Práva a povinnosti správcu trhoviska 

 

1. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie Trhového poriadku a ostatných 

podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 

2. Správca trhoviska u predávajúceho okrem ustanovenia § 5 ods. 4 zákona 178/1998 Z.z. 

je povinný: 

a) prideľovať predávajúcemu miesto na predaj za stanovený poplatok, 

b) zabezpečiť dostatok odpadových nádob, ich pravidelné vyprázdňovanie 

a dezinfekciu, 

c) umiestniť Trhový poriadok na viditeľnom mieste, 

d) zabezpečiť hygienické a sociálne zariadenia v blízkosti trhoviska. 

3. Správca trhoviska pri zabezpečení ochrany verejného poriadku a kontrole dodržiavania 

ustanovení tohto nariadenia spolupracuje s Mestskou políciou mesta Stará Ľubovňa. 

4. Pri zistení porušenia ustanovení Trhového poriadku predkladá písomné záznamy o tejto 

skutočnosti Mestu Stará Ľubovňa na ďalšie konanie. 

 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzne nariadenie č. 70 bolo schválené uznesením č. 1056 MsZ č. XXX/2022 

dňa 22.09.2022. 

2. Všeobecne záväzne nariadenie č. 70 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.  

 

 

 

 

PhDr.  Ľuboš Tomko 

                                                               primátor mesta 

 


