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§1
Základné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších
zmien a doplnkov, podrobnejšie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach, ako aj povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Hanušovce nad Topľou.
(2) Na účely tohto VZN 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
prevádzkárňach 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 prevádzkárňou, za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa
nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa
osobitného predpisu,
f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou,
ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu obcou na
časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce.
(3) Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme
na ambulantný predaj.
(4) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí byť v súlade so
všeobecnými, technickými, hygienickými a prevádzkovými podmienkami podľa osobitných
predpisov.
§2
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie
služieb
(1) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na
trhovom mieste na území mesta vydáva mesto.
(2) Pri povoľovaní trhového miesta sa prihliada na
a) ochranu verejného poriadku
b) verejný záujem
c) bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb.
(3) 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
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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, mesto povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydá; mesto je povinné predložené dokumenty
uchovávať päť rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli predložené.
(4) O vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste mesto telefonicky alebo elektronicky bezodkladne informuje Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky na telefónnom čísle 048/431 72 22 alebo elektronickej adrese
trhove.miesto@financnasprava.sk. Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, mesto
povolenie nevydá.
(5) Na území mesta sa zriaďujú trhové miesta:
a) trhové miesta určené na príležitostné trhy
- Hanušovský jarmok - ulica Slovenská, Kukorelliho, Šarišská a Budovateľská.
b) trhové miesta určené na ambulantný predaj
- priestranstvo na ulici Komenského parcela č. 663/3,
- priestranstvo na rohu ulíc Slovenskej a Kukorelliho - parcela č. 439.
§3
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
(1) Na trhových miestach môžu predávať výrobky a poskytovať služby
- fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
- fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
- fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
(2) Na trhových miestach sa môže predávať:
- ovocie a zelenina,
- kvety,
- sadenice na jarnú výsadbu,
- ľudové umelecké a remeselnícke výrobky,
- včelí med – predajca musí vlastniť veterinárne osvedčenie vydané regionálnou veterinárnou
správou z miesta pôvodu,
- knihy, denná a periodická tlač,
-

balené trvanlivé potravinárske výrobky, ktoré nevyžadujú špeciálne zaobchádzanie
(chladenie, mrazenie, umývanie a podobne). Touto podmienkou mesto nevylučuje
ambulantný predaj výrobkov z pojazdných predajní spĺňajúcich požiadavky podľa
osobitných predpisov (potravinový kódex a pod.).

(3) Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky,
kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len v stánkoch s trvalým
stanovišťom na trhovisku, pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom, na príležitostných trhoch a v
pojazdných predajniach.
(4) Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
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zbrane a strelivo,
výbušniny a pyrotechnické výrobky,
tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
tabak a tabakové výrobky,
lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
jedy, omamné a psychotropné látky,
lieky,
automobily, motocykle a ich súčiastky a príslušenstvo,
chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
– chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
(5) 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.
(6) Na trhových miestach sa okrem zákonom stanovených povoľuje poskytovanie týchto služieb:
a) umelecká a remeselná výroba,
b) atrakcie, napr. kolotoče a iná ľudová technická zábava,
c) maľovanie portrétov, fotografovanie.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

§4
Správa trhových miest, práva a povinnosti správcu ambulantného predaja
a príležitostného trhu
(1) Správu trhových miest a príležitostného trhu vykonáva mesto.
(2) Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto. Ak je trhovým miestom
priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj, za správcu trhového miesta sa
považuje ich prenajímateľ.
(3) Správca trhového miesta je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovanie služieb.
(4) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich
skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných
výrobkov (ďalej len „vlastné použité výrobky“) fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných
trhoch, primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne
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s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.
(5) Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru 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.
§5
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach, ambulantným predajom a na
príležitostných trhoch
(1) Predávajúci je povinný:
a) zaplatiť daň za užívanie verejného priestranstva – trhového miesta – do pokladne mestského
úradu podľa všeobecne záväzného nariadenia o dani za užívanie verejného priestranstva.
Predávajúci je povinný uchovať si potvrdenie o zaplatení dane za účelom kontroly.
b) označiť svoje predajné zariadenie svojím menom a priezviskom, obchodným menom,
adresou alebo názvom a sídlom spoločnosti,
c) dodržiavať trhový poriadok,
d) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
e) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
g) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia.
h) predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu
dozoru:
- doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste a preukaz totožnosti,
- povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných
trhoch,
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
- pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
- doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť orgánom dozoru na
ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že
predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.
§6
Ambulantný predaj
(1) Mesto Hanušovce nad Topľou povoľuje na území obce v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z.
ambulantný predaj. K žiadosti o ambulantný predaj žiadateľ predkladá doklad o registrácii
podnikateľskej činnosti a pri predaji výrobkov potravinárskeho charakteru vyjadrenie príslušného
orgánu štátnej správy – regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
(2) Ambulantný predaj na území mesta sa môže vykonávať len na základe obcou vydaného
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povolenia na verejnom priestranstve mesta alebo priestranstve a nebytovom priestore, ktorý nie je
prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na
ambulantný predaj, a to:
a) v stánkoch s dočasným stanovišťom,
b) na prenosných predajných zariadeniach (ďalej len „stánok“),
c) v pojazdnej predajni,
d) sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou.
(3) 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) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
d) balená zmrzlina,
e) ovocie a zelenina,
f) kvetiny,
g) žreby okamžitých lotérií a žrebovacích vecných lotérií.
§7
Trhové dni
(1) Pre trhové miesta sa určujú tieto trhové dni:
a) príležitostné trhy: pondelok až nedeľa
b) ambulantný predaj: pondelok až sobota.
§8
Predajný a prevádzkový čas
(1) Pre príležitostné trhy sa určuje všeobecný predajný a prevádzkový čas v rozmedzí
od 06.00 h do 22.00 h.
(2) Pre ambulantný predaj sa určuje predajný a prevádzkový čas takto:
pondelok - piatok: 06.00 - 18.00 h
sobota: 06.00 - 14.00 h.
§9
Sankcie
(1) Porušenie tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa zákona č. 372/l990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ak nejde o správny delikt podľa iných predpisov.
(2) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Mesto Hanušovce nad Topľou prostredníctvom
poverených zamestnancov mesta.
§ 10
Orgány dozoru a sankcie
(1) Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) obec.
(2) Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Poverení zamestnanci môžu za porušenie
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ustanovení tohto VZN uložiť pokutu priamo na mieste v blokovom konaní podľa vyššie citovaného
zákona.
(3) Za porušenie ustanovení tohto VZN môže primátor mesta právnickej alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 6 638 eur podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(4) Za porušenie povinnosti ustanovených zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach mesto uloží pokutu podľa § 24
citovaného zákona.
(5) Za porušenie povinnosti ustanovených zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mesto môže uložiť pokutu v súlade s § 12
citovaného zákona.
§ 11
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Mesta Hanušovce nad Topľou č.
25/1998 o trhovom poriadku a podmienkach predaja požívatín na území mesta Hanušovce nad
Topľou (trhový poriadok).
(2) Toto nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hanušovciach nad Topľou
dňa 24.02.2014 a nadobúda účinnosť dňom 01.04.2014.

Štefan Straka
primátor mesta

