Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach
Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 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, a v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len VZN):
Článok 1
Príležitostné trhy
1. Povolené trhové miesta pre príležitostné trhy sú:
a) mestské trhovisko a priestory vedľa neho - sezónne trhy (jar, leto, jeseň, zima),
b) pešia zóna - ľavá strana námestia - predvianočné trhy,
2. Iné príležitostné trhy na základe verejnej požiadavky občanov.
Článok 2
Poplatok za trhové miesto
1. Základný poplatok za trhové miesto pri príležitostných trhoch je stanovený na 15 €/deň stánok
do 3x2m.
2. Ak je rozmer stánku väčší, predávajúci zaplatí zvýšený poplatok o celú výšku ďalšieho
zabratého trhového miesta.
3. Stánkom, v ktorých sa predávajú výrobky ľudových remesiel spojené s ukážkami ich výroby, je
prenajatá plocha poskytnutá bezplatne.
4. Poplatok zaplatený za prenajatú plochu správca nevracia.
5. Majiteľ stánku (zodpovedná osoba) je povinný dodržať platné predpisy bezpečnosti ochrany
zdravia pri práci a platné predpisy požiarnej ochrany. Stánky musia vyhovovať platným STN.
6. Podmienkou predaja sú stánky, v ktorých sa predáva tovar na predajných pultoch, predávaný
tovar nesmie byť skladovaný na zemi.
7. Pripojenie stánkov na elektrickú energiu je možné len s certifikovanými prenosnými elektrickými
zariadeniami v zmysle STN EN 331610.
8. Doplnkový poplatok za službu:
a) pohostinské a reštauračné služby 20 €/deň
b) rýchle občerstvenie 10 €/deň
c) iné... 10 €/deň.
Článok 3
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhoviskách a tržniciach na území mesta sa určuje
nasledovne:
a) letné obdobie roku od 1. 4. do 15.10. v pondelok - piatok 6.00 - 17.00 h, sobota 6.00 – 12.00 h,
b) zimné obdobie od 16.10 do 31. 3. v roku pondelok - piatok 7.00 - 16.00 h, sobota 7.00 - 12.00 h.
Predaj v dňoch štátnych sviatkov, v nedeľu a ďalších dňoch pracovného pokoja stanovených
zákonom povoľuje MsÚ Lipany iba vo výnimočných prípadoch. Iný čas predaja schvaľuje na
základe písomnej žiadosti predávajúceho primátor mesta.

Článok 3
Záverečné a zrušovacie ustanovenie
1. Toto VZN bolo prerokované a schválené na 32. zasadnutí MsZ v Lipanoch dňa 30.1.2014.

2. Po schválení a zverejnení nadobúda účinnosť 14. 2. 2014.
3. Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach, ktoré bolo schválené na 6. zasadnutí MsZ v Lipanoch dňa 28. 6. 2007 v znení
neskorších noviel.

V Lipanoch 15.1.2014

Ing. Eduard Vokál, v.r.
primátor mesta

Príloha k VZN
Mestský úrad v Lipanoch, Krivianska 1, 082 71 Lipany
č.j. ........................
Povolenie
na užívanie trhového miesta
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v meste Lipany
vydávam súhlas
na užívanie trhového miesta:
1. Meno/názov/ a adresa užívateľa:
2. Miesto užívania:
3. Doba užívania:
4. Účel užívania:
5. Záber užívaného trhového miesta m2:
6. Výška poplatku za užívanie trhového miesta v € /slovom/
7. Užívateľ počas užívania trhového miesta musí dodržiavať Všeobecne záväzné
nariadenie o čistote mesta a iné nariadenia platné na území mesta. Užívateľ musí
miesto užívania riadne označiť.
8. Po ukončení užívania musí užívateľ dať priestranstvo do pôvodného stavu
a odovzdať priestranstvo poverenému pracovníkovi MsÚ v Lipanoch.

Zodpovedný za užívanie verejného priestranstva:

V Lipanoch dňa:

Ing. Eduard Vokál
primátor mesta

Dôvodová správa
Návrh tohto VZN predkladáme z týchto dôvodov:
1. Je potrebné zosúladiť VZN s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ktorý upravuje všeobecne záväzné nariadenie. Taktiež je vhodné prihliadnuť
na názor prokurátora, ktorý síce prejavil v inej veci, ale možno ho aplikovať aj na toto VZN a síce,
že nie je správne, aby sa v textoch VZN kopírovala zákonná právna úprava poukazujúc aj na
nevyvrátiteľnú právnu domnienku o znalosti vyhlásených všeobecných právnych predpisov ako je
definovaná v zákone č. 1/1993 Zb. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákon č. 274/1993
Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov, na ktorý sa odvolávalo pôvodné VZN bol zrušený.
2. S ohľadom na vyššie uvedené dôvody sme sa rozhodli pôvodné VZN zrušiť a prijať nové, v
ktorom sa zákonné citácie budú nachádzať v dôvodovej správe.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 4 ods. 3 písm. i)
uvádza: obec pri výkone samosprávy najmä plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára
podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času
prevádzky služieb a spravuje trhoviská.
Ďalším zákonom, ktorý upravuje predmet tohto VZN je zákon 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), bol naposledy novelizovaný zmenou č. 361/2013 Z.z. s účinnosťou od 1. januára
2014.
3. Zákon č.178/1998 Z.z. upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach, úlohy obcí pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických
osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a
oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto zákona. Na účely tohto zákona 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 a 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 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 zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa
osobitného predpisu.
Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj
tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k
prevádzkarni.
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným,
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov. Povolenie na
zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva
obec. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo v tržnici
vydáva správca trhového miesta. Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti o vydanie povolenia
na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy
elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu
elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení
osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať
elektronickú registračnú pokladnicu. Ak predávajúci požadované dokumenty predloží, obec

povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste vydá; obec je povinná predložené dokumenty uchovávať päť rokov od konca kalendárneho
roka, v ktorom boli predložené. O vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste obec 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. Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie nevydá. Pri
povoľovaní zriadenia trhového miesta obec 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. Vyššie citovaný zákon v § 3 ods. 3 tento
zákon stanovuje- Obec všeobecne záväzným nariadením upraví predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach, najmä: a) druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
b) druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov,
c) trhové dni, predajný a prevádzkový čas,
d) technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom,
e) ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce. V § 5 ods. 1 tento zákon stanovuje, že pre
príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý obec po jeho
schválení vydá všeobecne záväzným nariadením. Trhový poriadok je správca trhoviska povinný
zverejniť na viditeľnom mieste. V § 7 ods. 1 tohto zákona je upravené osobitné zmocnenie pre
obec nasledovne Na trhových miestach sa môžu predávať potravinárske výrobky, ktoré určí obec
všeobecne záväzným nariadením po dohode s príslušnými orgánmi potravinového dozoru. V § 8
ods. 1 zákona je stanovené, že na trhových miestach možno 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) ďalšie služby, ktoré
určí obec všeobecne záväzným nariadením. Pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh je správca
trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý obec po jeho schválení vydá všeobecne
záväzným nariadením. Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom
mieste.
Trhový poriadok musí obsahovať: a) určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
b) označenie trhoviska, tržnice a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných výrobkov a
poskytovaných služieb, c) podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb
vykonávať, d) údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase, e) pravidlá prenajímania
prenosných predajných zariadení, f) spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za
prenajatú plochu alebo cenník vstupného na príležitostných trhoch, g) pravidlá dodržiavania čistoty
a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky, h) meno,
priezvisko a adresu bydliska správcu trhoviska, ak je ním fyzická osoba, alebo názov a adresu
sídla, ak je ním právnická osoba. Na trhových miestach sa môžu predávať potravinárske výrobky,
ktoré určí obec všeobecne záväzným nariadením po dohode s príslušnými orgánmi potravinového
dozoru.

V Lipanoch 30.01.2014

Mgr. Viktória Molnárová
právnička

