
      
 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MESTA 
TRNAVA 

 

    VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  č. 525 

 
O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území 

mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostný trhy 

 

 

Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h) a i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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, zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov  vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach na území mesta Trnava a trhový poriadok pre trhovisko 

a príležitostné trhy.  

 

 

PRVÁ ČASŤ 

Článok  1 

Predmet nariadenia 

 

(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia  (ďalej len „VZN“) je:  

a) úprava podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v Trnave, 

b) zriaďovanie trhového miesta na území mesta Trnava,  

c) vymedzenie oprávnenia a povinností fyzických a právnických osôb pri predaji 

výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach  

d) oprávnenie dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia,  

e) trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy zriadené mestom Trnava.  

(2) Trhové miesta zriadené Mestom Trnava  

2.1 Trhovisko je určená exteriérová časť areálu Mestského zimného štadióna na Spartakovskej 

ulici 1B v Trnave, špecifikovaná v čl. 11 tohto nariadenia. 

2.2 Príležitostný trh :  

a) na vyhradených exteriérových priestoroch v areáli Mestského zimného štadióna ulica 

Spartakovská 1B v Trnave; 

b) na vyhradených interiérových priestoroch v budove Mestskej športovej haly – ulica 

Rybníková 15   v Trnave; 

c) na konanie Tradičného trnavského jarmoku - centrálna mestská zóna mesta Trnava;  

d) na konanie Vianočných trhov – centrálna mestská zóna mesta Trnava; 

e) na ostatných kultúrno-spoločenských akciách organizovaných Mestom Trnava na 

verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta. 

2.3 Dočasné stanovištia na vykonávanie ambulantného predaja poľnohospodárskych 

prebytkov a malého množstva prvotných produktov ich prvovýrobcom pri dodržaní 

osobitných predpisov1 sa povoľujú nasledovne:  

a) ulica Limbová – verejné priestranstvo pri nákupnom centre, 

                                                 
1 Zákon č. 360/2011 Z.z. – hygienické požiadavky na priamy predaj produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu  
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b) ulica Pútnická – verejné piestranstvo oproti fary vedľa obchodu,  

c) Námestie Jozefa Herdu – verejné priestranstvo pri prevádzke COOP Jednota.  

2.4 Ambulantný predaj na území mesta Trnava je upravený v čl. 10 tohto VZN.  

2.5 Na predaj v stánkoch s trvalým stanovišťom a na predajné zariadenie, na ktoré sa vyžaduje 

stavebné povolenie podľa osobitného predpisu2, sa nevzťahujú ustanovenia tohto VZN.  

 

 

Čl. 2 

Zriadenie trhových miest inými osobami 

 

(1) Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe rozhodnutia na zriadenie trhového miesta, 

vydaného Mestom Trnava.  

(2) Pri rozhodovaní o zriadení trhového miesta Mesto Trnava v zmysle § 3 ods. 2 zákona 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.  

 

 

Čl. 3 

Správa trhoviska, príležitostných trhov a ostatných trhových miest 

 

(1) Správu trhoviska a príležitostných trhov, ktoré sú vo vlastníctve mesta, vykonáva Mesto 

Trnava; túto správu môže mesto zveriť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má 

živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu (ďalej len správca). 

(2) Správu trhových miest na verejnom priestranstve s ambulantným predajom vykonáva Mesto 

Trnava.  

(3) Správu trhových miest, ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor 

v súkromnom vlastníctve, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, 

ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj, vykonáva ich vlastník. 

 

 

Čl. 4 

Oprávnenie na predaj 

 

(1) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhovom mieste vydáva Mesto Trnava rozhodnutím. Rozhodnutie sa vydáva na 1 kalendárny 

rok. Mesto vydá rozhodnutie osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa zákona 

o trhovom predaji3. 

(2) Povolenie na predaj na trhovisku  

a) na predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej 

činnosti prvovýrobcami a na predaj vlastných použitých výrobkov medzi sebou, 

predávaných na trhových miestach podľa čl. 1 ods. 2.1 a 2.3 písm.) a) - c), sa vykonáva na 

základe potvrdenia o vlastníctve pôdy, resp. záhrady v prípade predaja rastlinných 

produktov, alebo potvrdením o registrácii z príslušnej regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správe v prípade živočíšnych produktov, pričom ide o drobnochovateľov 

a pestovateľov (prvovýrobcov). 

b) pre fyzické osoby oprávnené na podnikanie a pre právnické osoby sa postupuje podľa bodu 

1 tohto článku.  

                                                 
2 Zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon  
3 § 10 a doklady podľa odseku 5 zákona č. 178/1998 Z.z. zákon o podmienkach trhového predaja 
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(3) Povolenie na predaj na príležitostných trhoch vydáva Mesto Trnava rozhodnutím. 

Rozhodnutie sa vydáva na čas konania akcie. Mesto vydá rozhodnutie osobe, ktorá preukáže 

splnenie podmienok podľa zákona o trhovom predaji4. 

(4) Povolenie na predaj na dočasných stanovištiach na predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov 

z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti prvovýrobcami podľa čl. 1 ods. 2.3 písm. 

a) – c) je doklad miestnej príslušnej obce/mesta o vlastníctve pôdy, resp. záhrady v prípade 

predaja rastlinných produktov alebo potvrdenie o registrácii z príslušnej veterinárnej 

a potravinovej správy v prípade živočíšnych produktov. 

(5) Akýkoľvek predaj bez príslušných povolení je zakázaný a bude považovaný za závažné 

porušenie tohto VZN.  

 

 

Článok 5 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb  

 

(1) Na trhových miestach sa môžu predávať najmä:  

a) kvetiny, rastliny, priesady, ovocné stromčeky, ozdobné kry, semená rastlín, priesady 

kvetov a zeleniny, kvetinové vence a kytice, 

b) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo 

iných diel,  

c) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,  

d) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,  

e) lesné plodiny (možno ich predávať len na základe dokladu o ich nadobudnutí podľa 

osobitného predpisu), 

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

g) balené potravinárske výrobky, ako cukrovinky,  trvanlivé pečivo a pod. sa môžu 

predávať spotrebiteľsky balené pochádzajúce od výrobcov registrovaných na miestne 

príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len RVPS) v zmysle 

zákona č. 152/1997 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov; ak nie sú vhodné 

podmienky, Mesto Trnava môže obmedziť predaj len z pojazdnej predajne, 

h) nebalené potravinárske výrobky, ako cukrovinky,  pekárske výrobky, spracované 

produkty z obilia a zemiakov (napr. lokše, pagáče, cestoviny) a pod. sa môžu 

predávať prostredníctvom technických prostriedkov a technických zariadení 

(uzatvárateľné pulty, vitríny a pod.) pochádzajúce od výrobcov registrovaných na 

miestne príslušnej RVPS) v zmysle zákona č. 152/1997 Z. z. o potravinách v znení 

neskorších predpisov alebo nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z. v  znení nariadenia 

vlády SR č. 100/2016   z 27. januára 2016; ak nie sú vhodné podmienky, Mesto Trnava 

môže obmedziť predaj len z pojazdnej predajne, 

i) prvotné produkty rastlinného pôvodu z vlastnej pestovateľskej činnosti prvovýrobcu, 

ktorému bolo vydané potvrdenie o registrácii miestne príslušnou RVPS podľa 

nariadenia vlády SR  č. 360/2011 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 100/2016       

z 27. januára 2016 a to (napr.): 

• ovocie a zelenina,  

• zemiaky,  

• strukoviny,  

• olejniny,  

• zrná obilnín,  

• škrupinové ovocie nelúpané,  

• pestované huby,  

• byliny. 

                                                 
4 § 10 a doklady podľa odseku 5 zákona č. 178/1998 Z.z. zákon o podmienkach trhového predaja 
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j) spracované produkty rastlinného pôvodu, ktoré výrobca spracoval z vlastnej 

pestovateľskej činnosti a ktorému bolo vydané potvrdenie o  registrácii od miestne 

príslušnej RVPS podľa nariadenia vlády SR  č. 360/2011 Z. z. v  znení nariadenia 

vlády SR č. 100/2016 z 27. januára 2016 a to (napr.): 

• spracované ovocie (lekvár, džem, kompót), 

• spracovaná zelenina (nakladaná a sterilizovaná), 

• pestované huby (sušené alebo konzervované), 

• kvasená kapusta, 

• sirupy, ovocné a zeleninové šťavy, 

• spracované produkty obila a zemiakov (lokše, pagáče, cestoviny) 

• pochutiny na báze spracovaného ovocia a zeleniny.  

k) potraviny živočíšneho pôvodu, a to (napr.):  

• Med určený na ľudskú spotrebu môže predávať len prvovýrobca, ktorý je 

držiteľom včelstiev, vykonáva zber a balenie včelieho medu vo vlastných 

priestoroch a je na dodávanie alebo priamy predaj medu osobitne zaregistrovaný 

na príslušnej RVPS podľa trvalého pobytu držiteľa včelstiev alebo umiestnenia 

včelstiev v zmysle nariadenia vlády SR  č. 360/2011 Z. z. v znení nariadenia 

vlády SR č. 100/2016 z 27. januára 2016 alebo med pochádza od výrobcu 

s vydaným rozhodnutím príslušnej RVPS o schválení na predmetnú činnosť 

v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov (napr. spracovanie a balenie medu); 

• Netriedené vajcia môže predávať len prvovýrobca (chovateľ/drobnochovateľ), 

ktorý vykonáva prvovýrobu vajec určených na ľudskú spotrebu a  s ňou spojené 

operácie a ktorého chov nosníc na priame dodávanie (predaj) malých množstiev 

netriedených vajec z vlastnej produkcie je v zmysle nariadenia vlády SR                    

č. 360/2011 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 100/2016 z 27. januára 2016 

osobitne zaregistrovaný na príslušnej RVPS podľa umiestnenia chovu nosníc. 

Vajcia musia byť označené štítkom alebo výveskou s uvedením mena a priezviska 

prvovýrobcu, adresy zaregistrovanej prevádzkarne alebo zaregistrovaného chovu 

prvovýrobcu, kde boli vajcia vyprodukované, dátumom znášky alebo dátumom 

minimálnej trvanlivosti, ďalej údajom, že ide o netriedené vajcia priamo z 

prvovýroby. Vajcia sa musia uchovávať pri stálej teplote (najlepšie v rozmedzí            

od +5 °C do +18 °C), musia sa ponúkať na predaj konečnému spotrebiteľovi ako voľne 

uložené; 

• produkty živočíšneho pôvodu ako napr. čerstvé mäso, mäsové výrobky, mliečne 

výrobky, mäso hydiny, mäso králikov, produkty rybolovu  a pod. je možné 

predávať za podmienok dodržiavania technických, prevádzkových                                

a hygienických podmienok podľa osobitných predpisov (najmä zákona o 

potravinách a jeho vykonávacích predpisov). Tieto produkty musia pochádzať zo 

schválených prevádzkarní v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 

starostlivosti v znení neskorších predpisov alebo registrovaných prevádzkarní 

príslušnou RVPS v zmysle nariadenia vlády SR č. 359/2011 Z. z.; ak nie sú 

vytvorené vhodné technické podmienky, Mesto Trnava môže obmedziť predaj 

len z pojazdnej predajne;  

• živú hydinu môžu predávať len fyzické a právnické osoby, ktoré sa preukážu 

súhlasným stanoviskom RVPS na predaj hydiny. RVPS vydá súhlas na predaj 

živej hydiny len tým žiadateľom, ktorí majú svoj chov pod veterinárnym 

dozorom a splnia požiadavky na prepravu hydiny, ustajnenie, napájanie;  

• sladkovodné trhové ryby pri splnení podmienok vyhlášky MPRV SR č. 425/2012 

Z. z. o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich 

(2) Spotrebné výrobky,  najmä textilné výrobky,  odevné výrobky,  obuv,  domáce potreby, 

elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské 
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výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky, športové potreby sa môžu predávať 

len v stánkoch s trvalým stanovišťom a na príležitostných trhoch. 

(3) 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) čistenie použitého peria, výroba paplónov a vankúšov. 

 

 

Čl. 6 

Zákaz predaja 

 

(1) Na trhových miestach je zakázané predávať:  

a) zbrane a strelivo,  

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,  

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,  

d) tabak a tabakové výrobky  a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,  

e) liehoviny, destiláty určené na priamu konzumáciu a spotrebiteľsky balené alkoholické 

nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu; zákaz sa 

nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostnom trhu,  

f) jedy, omamné a psychotropné látky,  

g) lieky,  

h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,  

i) chránené  živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a  invázne druhy 

živočíchov  

j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj 

domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek 

a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi            

a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného 

orgánu veterinárnej správy, 

k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,  

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

spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,  

m) elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z  elektrickej siete. Tieto je 

možné predávať len v kamennej predajni, v ktorej sú vytvorené podmienky na 

bezpečné vyskúšanie.  

(2) Na zriadených dočasných stanovištiach podľa čl. 1 ods. 2.3 písm. a) – c) sa zakazuje: 

a) vykonávať predaj fyzickými a právnickými osobami s platným oprávnením na podnikanie 

vo všetkých druhoch tovaru, vrátane južného ovocia; 

b) vykonávať predaj osobami bez platných príslušných dokladov; 

c) akákoľvek rezervácia a násilné obsadzovanie stolov; 

d) akýkoľvek predaj mimo osadených trhových stolov;  

e) ukladať predávaný sortiment na zem; 

f) vykonávať predaj z ložnej plochy automobilov. 

(3) Orgán dozoru na mieste zakáže predaj a poskytovanie služieb na trhových miestach osobe, 

ktorá: 

a) bez povolenia zriadila trhové miesto, 

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

c) porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach ustanovených týmto VZN 

a rozhodnutí Mesta Trnava.  
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(4) Orgány dozoru môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých tovarov vzhľadom na 

podmienky predaja, akosť a nákazovú situáciu. 

 

 

Čl.  7 

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby 

na trhových miestach 

 

(1) Na trhových miestach môžu na základe rozhodnutia Mesta Trnava predávať výrobky           

a poskytovať služby:  

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných 

predpisov5,  

b) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v  primeranom množstve medzi 

sebou.  

(2) Fyzické osoby predávajúce rastlinné produkty z  vlastnej pestovateľskej činnosti a lesné 

plodiny musia mať potvrdenie obce o predaji prebytkov.  

(3) V prípade, že predávajúci nepredloží doklady uvádzané v zákone o trhovom predaji, 

Mesto Trnava povolenie na predaj nevydá.  

(4) Všetci predajcovia vykonávajúci predaj na trhových miestach sú povinní dodržiavať 

hygienické a veterinárne predpisy, nariadenia v oblasti obchodu, cien, poplatkov a daní, 

povinnosti určené týmto nariadením a ostatné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.6 

(5) Predaj v kamenných prevádzkach a v uzatvorených stánkoch s trvalým stanovišťom sa riadi 

osobitnými právnymi predpismi, ako i platnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta 

Trnava. 

 

 

Čl. 8 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 

(1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný:  

 a)  označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov7,  

 b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, príležitostného trhu a podmienok uvedených 

v rozhodnutí na predaj, 

c) užívať predajné miesto tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu či poškodzovaniu verejného 

priestranstva a mestského mobiliáru a ani iným neoprávneným zásahom do práv iných 

subjektov,  

d) po skončení predaja verejné priestranstvo uviesť do pôvodného stavu; v prípade 

akéhokoľvek poškodenia je užívateľ povinný závady odstrániť na vlastné náklady ihneď 

po skončení užívania verejného priestranstva,  

 e) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa 

osobitných predpisov8,  

                                                 
5 zákon o živnostenskom podnikaní 
6 Napr. zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 274/1993 

o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa, zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, § 2 

ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní, zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách, 

zákon č. 180/1996 Colný zákon,  
7 § 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov;   
8 Zákon č. 479/2009 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb 

elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 59/1995 Z.z. 

a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 353/1996 Z.z. 
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f) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb a v okolí 1 metra v čistote, 

po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané, 

g) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou9,   

h) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 

kontrolu správnosti váženia, 

i) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných 

predpisov10, 

j) predávať len na určenom predajnom mieste; zakazuje sa svojvoľný presun mimo určené 

predajné miesto alebo prechod práv na inú osobu,  

k) počas neprítomnosti zodpovednej osoby v stánku je potrebné určiť zodpovedného zástupcu,  

l) stánok s občerstvením alebo s potravinami určenými na priamu konzumáciu musí byť 

vybavený tak, aby potraviny neboli skladované na zemi. 

(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, rozhodnutie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhovom mieste a preukaz totožnosti, 

b) potvrdenie o zaplatení príslušných poplatkov a daní v prípade verejného priestranstva, 

c) zdravotný preukaz a rozhodnutie príslušného orgánu verejného 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. 

(3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach11  je povinná poskytnúť orgánom 

dozoru  na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že 

predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti. 

(4) Na trhových miestach je zakázané:  

a) po predajnom čase skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, debny, koše, sudy),  

b) parkovať motorové vozidlá.  

(5) Zásobovanie a dovoz tovaru na trhové miesto sa riadi príslušným VZN o parkovaní.  

 

 

Čl. 9 

Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu 

 

(1) Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie ustanovení tohto VZN a ostatných 

podmienok vyplývajúcich z tohto VZN. 

(2) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho: 

a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len "oprávnenie na podnikanie") podľa 

osobitných predpisov12 a rozhodnutie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhových miestach vydaného Mestom Trnava, 

                                                 
9 § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách. 
10 Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej 

republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva 

prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 

195/1996 Z.z.), zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 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 znení neskorších predpisov. 
11 § 10 písm. b) zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja na trhových miestach  
12 § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o živnostenskom podnikaní  

Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. 
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b) doklad o nadobudnutí tovaru, 

c) používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice 

podľa osobitných predpisov, 

d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb              

a po skončení predaja, 

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 s prihliadnutím na charakter a stav predávaných 

výrobkov. 

(3) Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti13  

predávajúceho. Správca trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci 

nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti, alebo ak predáva huby, ktorých predaj je 

zakázaný. 

(4) 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. 

 

 

Čl. 10 

Ambulantný predaj na území mesta Trnava 

 

(1) Ambulantný predaj mimo týmto nariadením určených miest je zakázaný; platí zákaz predaja 

na voľných priestranstvách pre všetky fyzické a právnické osoby s výnimkou predaja 

povoleného Mestom Trnava. 

(2) Ambulantný predaj pred prevádzkarňou a vo dvorných častiach objektov, na verejných 

priestranstvách, resp. priestranstvách vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, je 

zakázaný, s výnimkou predaja povoleného Mestom Trnava. Vlastníctvo nehnuteľností (domu 

alebo pozemku) neoprávňuje príslušného vlastníka k povoleniu ambulantného predaja. 

(3) Miestna daň za užívanie verejného priestranstva na zriadenom trhovom mieste na území mesta 

Trnava sa riadi ustanoveniami príslušného VZN o miestnych daniach. 

(4) Na všetky trhové miesta s ambulantným predajom sa vzťahujú povinnosti a ustanovenia tohto 

všeobecne záväzného nariadenia a príslušných osobitných predpisov. 

(5) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, 

technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov. 

(6) Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia alebo pojazdnej predajne vydáva 

Mesto Trnava rozhodnutím. Vozidlo na ambulantný predaj musí byť schválené úradom 

verejného zdravotníctva14.  

(7) Za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa 

vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu15. 

(8) Trhovými dňami na účely tohto VZN za účelom vykonávania ambulantného predaja na území 

mesta Trnava sú pondelok – nedeľa, v časovom rozmedzí medzi 07:00 h – 18:00 h. V prípade 

konania kultúrno-spoločenských akcií môže byť čas predaja max. do 22:00 h.  

                                                 
13 § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 520/2007 Z.z., ktorou sa 

ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti 

komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti. 
14 § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  
15 § 54 až 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov  
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(9) Na dočasných stanovištiach podľa čl. 3 ods. 3 sú trhové dni v pondelok – nedeľa, v čase od 

07:00 h do 18:00 h.  

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Čl. 11 

Trhový poriadok - Trhovisko – Mestský zimný štadión 

 

(1) Správu trhoviska vykonáva  Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnavy, Hlavná 

17, Trnava, IČO: 00598135. 

(2) Priestranstvo trhoviska je určené v južnej a vo východnej nekrytej časti areálu Mestského 

zimného štadióna na Spartakovskej ulici 1B v Trnave. 

(3) Trhové dni určí správca trhoviska. Môžu byť určené v dni pondelok až nedeľa. 

(4) Na trhovisku sa prevádzkový čas stanovuje od 06:00 h do 18:00 h a predajný čas od 07:00 do 

17:00 h. 

(5) Na trhovisku je zakázané:  

a) po predajnom čase skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, debny, koše, sudy),  

b) parkovať motorové vozidlá,  

c) vodiť psov, 

d) jazdiť motorovými vozidlami a bicyklami, okrem zásobovania podľa ods. 8 tohto článku                     

a technickej obsluhy. 

(6) Rezervované miesto musí byť obsadené do 07:00 h. Po tejto hodine môže byť miesto so 

súhlasom správcu trhoviska obsadené inou osobou v zmysle tohto trhového poriadku, a to bez 

ohľadu na osobu nájomcu. 

(7) Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla v súlade s čl. 4 a čl. 

7 tohto VZN. 

(8) Vjazd motorovým vozidlom a bicyklom na trhovisko za účelom zásobovania je možný v čase 

od 05:00 h do 06:00 h, pričom je nutné riadiť sa dopravným značením a pokynmi správcu 

trhoviska.  

(9) Rozdelenie trhových stolov, iných voľných plôch a predajných stánkov vo vlastníctve Mesta 

Trnava zabezpečuje správca trhoviska. 

(10) Miestna daň za prenájom trhových stolov a predajných stánkov je určená vo VZN 

o miestnych daniach ako daň za zriadenie trhového miesta na Trhovisku na Spartakovskej ulici 

1B v Trnave. Sadzba dane sa stanovuje za každý začatý m2 užívania a každý začatý deň. Každý 

predajca je povinný zaplatiť miestnu daň podľa cit. VZN.  

(11) Spôsob určenia výšky nájomného za miesto a predajné zariadenie na trhovisku stanovuje 

správca trhoviska.  

(12) Návštevníci trhoviska na Spartakovskej ulici 1B v Trnave majú vstup počas celej doby 

trvania trhu bezplatný.  

(13) Príjmy za užívanie verejného priestranstva zriadením trhového miesta na 

trhovisku, z nájomného a z nájomného za prednostné užívanie sú príjmom správcu trhoviska. 

(14) Správca trhoviska je povinný určiť zodpovedného pracovníka, ktorý je vždy na trhu 

prítomný počas konania celej akcie, je zodpovedný za celkovú organizáciu predaja na trhovisku 

a vykonáva kontrolu dodržiavania ustanovení tohto trhového poriadku.  

(15) Návštevníci a predajcovia na trhovisku sú povinní rešpektovať pokyny a nariadenia 

správcu trhoviska. 

(16) V prevádzkach a v uzatvorených stánkoch s trvalým stanovišťom v priestoroch mestského 

zimného štadióna, určených na obchod a služby podľa osobitných predpisov16, je predaj 

povolený v zmysle príslušného VZN o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Trnava v znení neskorších predpisov.  

                                                 
16 § 43 zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon  
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(17) Na práva a povinnosti neupravené týmto článkom – oprávnenie na predaj, sortiment, 

obmedzenie predaja, zákaz predaja, podmienky predaja, povinnosti predávajúcich a práva 

a povinnosti správcu trhoviska - sa primerane vzťahujú články čl. 4, 5, 6, 7 a 8 tohto VZN.  

 

 

TRETIA ČASŤ 

Čl. 12 

Trhový poriadok – Príležitostný trh – Mestská športová hala 

 

(1) Správu príležitostného trhu vykonáva Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, 

so sídlom Hlavná ulica č. 17, Trnava. 

(2) Priestranstvo na konanie príležitostného trhu je v určených interiérových priestoroch Mestskej 

športovej haly, Rybníková ulica č. 15, Trnava. 

(3) Trhové dni určí správca príležitostného trhu. Môžu byť určené v dni pondelok až nedeľa, mimo 

dní, na ktoré pripadne štátom uznaný sviatok.  

(4) Na príležitostnom trhu sa stanovuje prevádzkový čas v rozsahu od 08:00 h do 19:00 h - predajný 

čas od 09:00 h do 18:00 h. 

(5) Predajné miesto môže využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla v súlade s čl. 4 a čl. 7 

tohto VZN. 

(6) Zásobovanie a dovoz tovaru na príležitostnom trhu je možné podľa pokynov správcu 

zariadenia. 

(7) Spôsob určenia výšky nájomného za miesto a predajné zariadenie na príležitostnom trhu 

stanovuje správca príležitostného trhu. 

(8) Príjmy z prenájmu podľa tohto článku sú príjmom správcu.  

(9) Návštevníci príležitostného trhu v Mestskej športovej hale v Trnave majú vstup počas celej 

doby trvania trhu bezplatný.  

(10) Správca príležitostného trhu je povinný určiť zodpovedného pracovníka, ktorý je vždy na trhu 

prítomný počas konania celej akcie, je zodpovedný za celkovú organizáciu predaja na 

príležitostnom trhu a vykonáva kontrolu dodržiavania ustanovení tohto trhového poriadku.  

(11) Návštevníci a predajcovia na príležitostnom trhu sú povinní rešpektovať pokyny a nariadenia 

správcu príležitostného trhu. 

(12) Na príležitostnom trhu v interiérových priestoroch Mestskej športovej haly je zakázané vodiť 

psov a iné zvieratá. 

(13) Na práva a povinnosti neupravené týmto článkom – oprávnenie na predaj, sortiment, 

obmedzenie predaja, zákaz predaja, podmienky predaja, povinnosti predávajúcich, práva 

a povinnosti správcu trhoviska - sa primerane vzťahujú články čl. 4, 5, 6, 7 a 8 tohto VZN.  

 

 

Trhový poriadok pre príležitostný trh - Tradičný trnavský jarmok 

(ďalej v texte len „TTJ“) 

Čl. 13 

Organizácia príležitostného trhu TTJ 

 

(1) Organizačné zabezpečenie TTJ v centrálnej mestskej zóne mesta Trnava je schvaľované na 

rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v príslušnom kalendárnom roku konania 

príležitostného trhu.  

(2) Správu príležitostného trhu TTJ vykonáva Mesto Trnava so sídlom Hlavná 1, Trnava.  

(3) Priestranstvom na konanie príležitostného trhu TTJ je jarmočnisko, nachádzajúce sa 

v centrálnej mestskej zóne mesta Trnava. Rozmiestnenie predajných plôch v príslušnom 

kalendárnom roku konania TTJ určí Organizačné zabezpečenie TTJ v príslušnom roku konania 

TTJ. 
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(4) Trhové dni, čas predaja počas TTJ a spôsob určenia výšky nájomného za predajné 

zariadenia a za prenajatú plochu pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava určí Organizačné 

zabezpečenie TTJ v príslušnom roku konania TTJ.  

(5) Na príležitostnom trhu TTJ je zakázané:  

a) po predajnom čase skladovať akékoľvek obaly na určenom predajnom mieste,  

b) po predajnom čase po sebe nechávať znečistené predajné miesto,  

c) parkovať motorové vozidlá v lokalite jarmočniska, okrem vozidiel s platným osobitným 

povolením Mesta Trnava v príslušnej lokalite,  

d) jazdiť motorovými vozidlami v lokalite jarmočniska mimo dobu určenú na zásobovanie, 

v rozsahu vydaného povolenia na zásobovanie,  

e) parkovať v lokalite jarmočniska nákladné motorové vozidlá, vozidlá s nosnosťou nad 3,5 t 

a s dĺžkou viac ako 4,5 metra, okrem vozidiel s povolením Mesta Trnava,  

f) umiestňovať obytné prípojné vozidlá, resp. obytné prívesy, pokiaľ tieto nie sú pojazdnými 

predajnými zariadeniami,  

g) vykonávať predaj mimo určeného predajného miesta,  

h) vykonávať predaj z ložnej plochy automobilov,  

i) svojvoľne premiestňovať predajný stánok a meniť lokalitu,  

j) svojvoľný prevod práv vyplývajúcich z rozhodnutia na inú osobu/predávajúceho. Predajné 

miesto môže využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla,  

k) znečisťovať či iným spôsobom poškodzovať verejné priestranstvo určeného predajného 

miesta,  

l) poškodzovať verejnú zeleň pri vykonávaní predaja zásahom predajného zariadenia do 

verejnej zelene,  

m) poškodzovať či premiestňovať mestský mobiliár (kvetináče, smetné nádoby, lavičky alebo 

iné prvky mestského mobiliáru).  

(6) Zásobovanie a dovoz tovaru na príležitostnom trhu je vždy v čase: vo štvrtok do 12:00 h, 

ostatné dni do 09:00 h a následne po ukončení predaja, pričom každý účastník je povinný 

rešpektovať pokyny a nariadenia organizačnej skupiny TTJ a polície. Pri vjazde do lokality 

príležitostného trhu sú všetci účastníci povinní riadiť sa dopravným značením a orgánmi 

dozoru.  

(7) Podmienky vjazdu, čas zásobovania do jarmočniska a parkovania vozidiel za stánkom 

v lokalite jarmočniska budú určené v Organizačnom zabezpečení TTJ v príslušnom roku 

konania TTJ.  

(8) Porušenie ustanovení tohto článku a povinností stanovených Organizačným zabezpečením TTJ 

alebo nachádzajúcich sa v rozhodnutí Mesta Trnava alebo v pokynoch pre predajcov 

príležitostného trhu TTJ, bude považované za závažné porušenie povinností a predajca nebude 

zaradený medzi uchádzačov k účasti TTJ až na obdobie 5 rokov.  

 

 

Čl. 14 

Oprávnenie na predaj na príležitostnom trhu TTJ 

 

(1) Na príležitostnom trhu môžu predávať výrobky alebo poskytovať služby alebo predvádzať 

ukážky ľudovoumeleckých remesiel len osoby s platným rozhodnutím Mesta Trnava.  

(2) Rozhodnutie sa vydáva len na obdobie konania príležitostného trhu, tak ako bude schválené 

v Organizačnom zabezpečení TTJ v príslušnom roku konania TTJ.  

(3) Mesto Trnava vydá rozhodnutie osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa zákona 

o trhovom predaji.17 

 

 

 

                                                 
17 § 10 a doklady podľa odseku 5 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach  
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Čl. 15 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb  

na príležitostnom trhu TTJ 

 

(1) Sortiment a obmedzenie predaja bude upravené v Organizačnom zabezpečení TTJ 

v príslušnom roku konania TTJ.  

(2) Na ostatné povinnosti neupravené Organizačným zabezpečením sa primerane použijú 

ustanovenia čl. 5 a čl. 6 tohto VZN.  

 

 

Čl. 16 

Podmienky predaja na príležitostnom trhu TTJ 

 

(1) Podmienky predaja počas konania príležitostného trhu TTJ budú upravené v Organizačnom 

zabezpečení TTJ v príslušnom roku konania TTJ.  

(2) Na povinnosti neupravené Organizačným zabezpečením sa primerane použijú ustanovenia čl. 

7 tohto VZN.  

 

 

Čl. 17 

Povinnosti predávajúcich na príležitostnom trhu TTJ 

 

(1) Povinnosti predávajúcich počas konania príležitostného trhu TTJ budú upravené 

v Organizačnom zabezpečení TTJ v príslušnom roku konania TTJ.  

(2) Na povinnosti neupravené Organizačným zabezpečením sa primerane použijú ustanovenia čl. 

8 tohto VZN.  

 

 

Čl. 18 

Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu TTJ 

 

(1) Správca príležitostného trhu TTJ je povinný: 

a) zabezpečiť prideľovanie miest predávajúcim podľa kapacitných možností lokality konania 

príležitostného trhu a Organizačného zabezpečenia,  

b) pre stánky s občerstvením zabezpečiť pitnú vodu, pričom počet pripojení bude realizovaný 

podľa technických možností a v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia,  

c) určiť miesto odstraňovania použitej vody tak, aby nebolo znečisťované prostredie 

jarmočniska,  

d) zabezpečiť elektrické prípojky v lokalite jarmočniska, pričom počet pripojení bude 

realizovaný podľa technických možností a v zmysle schváleného Organizačného 

zabezpečenia,  

e) zabezpečiť dostatok zariadení na osobnú hygienu alebo záchody s umývadlom pre 

predávajúcich a kupujúcich, pričom počet bude realizovaný podľa technických možností 

a v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia,  

f) zabezpečiť dostatok nádob na uloženie komunálneho odpadu a ich pravidelné 

vyprázdňovanie, pričom počet bude realizovaný podľa technických možností a v zmysle 

schváleného Organizačného zabezpečenia,  

g) trvale udržiavať v čistote a poriadku lokalitu konania príležitostného trhu,  

h) spôsobom v mieste obvyklým zverejniť trhový poriadok pre príležitostný trh TTJ počas 

celej doby konania TTJ,  

i) viditeľne označiť občerstvovacie prístrešky oznamom o zákaze fajčenia,  

j) spolupracovať s orgánmi dozoru a poskytnúť im primeranú súčinnosť,  
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k) zabezpečiť podmienky na ochranu zdravia, bezpečnosti a v oblasti požiarnej 

ochrany. 

(2) Na ostatné povinnosti sa primerane použijú ustanovenia čl. 9 tohto VZN.  

 

 

Čl. 19 

Zákaz fajčenia na príležitostnom trhu TTJ 

 

(1) Zakazuje sa fajčiť na príležitostnom trhu TTJ v občerstvovacích prístreškoch, určených na 

konzumáciu nápojov a jedál.18  

(2) Kontrolu dodržiavania tohto zákazu vykonáva Mestská polícia Mesta Trnava.  

 

 

Trhový poriadok pre príležitostný trh - Vianočné trhy 

(ďalej v texte len „VT“) 

Čl. 20 

Organizácia príležitostného trhu VT 

 

(1) Organizačné zabezpečenie VT v centrálnej mestskej zóne mesta Trnava bude predložené na 

rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k schváleniu v príslušnom kalendárnom 

roku konania príležitostného trhu.  

(2) Správu príležitostného trhu VT vykonáva Mesto Trnava so sídlom Hlavná 1, Trnava.  

(3) Priestranstvom na konanie príležitostného trhu VT je priestranstvo, nachádzajúce sa 

v centrálnej mestskej zóne mesta Trnava. Rozmiestnenie predajných plôch v príslušnom 

kalendárnom roku konania VT určí Organizačné zabezpečenie VT v príslušnom roku konania 

VT. 

(4) Trhové dni, čas predaja počas VT a spôsob určenia výšky nájomného za predajné zariadenia 

a za prenajatú plochu pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava určí Organizačné zabezpečenie 

VT v príslušnom roku konania VT.  

(5) Na príležitostnom trhu VT je zakázané:  

a) po predajnom čase skladovať akékoľvek obaly na určenom predajnom mieste,  

b) po predajnom čase po sebe nechávať znečistené predajné miesto,  

c) parkovať motorové vozidlá v lokalite trhu,  

d) jazdiť motorovými vozidlami v lokalite trhu mimo dobu určenú na zásobovanie, 

e) parkovať v lokalite trhu akékoľvek vozidlá, 

f) umiestňovať obytné prípojné vozidlá, resp. obytné prívesy, pokiaľ tieto nie sú pojazdnými 

predajnými zariadeniami,  

g) vykonávať predaj mimo určeného predajného miesta,  

h) vykonávať predaj z ložnej plochy automobilov,  

i) svojvoľne premiestňovať predajný stánok a meniť lokalitu,  

j) svojvoľný prevod práv vyplývajúcich z rozhodnutia na inú osobu/predávajúceho; predajné 

miesto môže využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla,  

k) znečisťovať či iným spôsobom poškodzovať verejné priestranstvo určeného predajného 

miesta,  

l) poškodzovať verejnú zeleň pri vykonávaní predaja zásahom predajného zariadenia do 

verejnej zelene,  

m) poškodzovať či premiestňovať mestský mobiliár (kvetináče, smetné nádoby, lavičky alebo 

iné prvky mestského mobiliáru).  

(6) Zásobovanie a dovoz tovaru na príležitostnom trhu je vždy v čase: ráno do 10:00 h a následne 

po ukončení predaja, pričom každý účastník je povinný rešpektovať pokyny a nariadenia 

organizačnej skupiny VT, orgánov dozoru a polície.  

                                                 
18 § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov  
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(7) Porušenie ustanovení tohto článku, alebo povinností stanovených Organizačným 

zabezpečením VT, alebo nachádzajúcich sa v rozhodnutí Mesta Trnava alebo v pokynoch pre 

predajcov príležitostného trhu VT, bude považované za závažné porušenie povinností 

a predajca nebude zaradený medzi účastníkov VT až na obdobie 5 rokov.  

(8) Akékoľvek priestorové úpravy (vrátane dovozu mobiliáru) súvisiace s Vianočnými trhmi na 

Trojičnom námestí a na komunikáciách spájajúcich Trojičné námestie s Bazilikou sv. 

Mikuláša, je možné uskutočniť najskôr 22.novembra príslušného kalendárneho roka. 

V skoršom termíne tieto úpravy možno uskutočniť až nasledujúci deň po dni, kedy je v danom 

roku naplánovaná procesia s obrazom Panny Márie Trnavskej v rámci Trnavskej novény.  

 

 

Čl. 21 

Oprávnenie na predaj na príležitostnom trhu VT 

 

(1) Na príležitostnom trhu môžu vykonávať predaj výrobkov alebo poskytovať služby alebo 

predvádzať ukážky ľudovoumeleckých remesiel len osoby s platným rozhodnutím Mesta 

Trnava.  

(2) Rozhodnutie sa vydáva len na obdobie konania príležitostného trhu, tak ako bude schválené 

v Organizačnom zabezpečení VT v príslušnom roku konania VT.  

(3) Mesto Trnava vydá rozhodnutie osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa zákona 

o trhovom predaji.19 

 

 

Čl. 22 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb  

na príležitostnom trhu VT 

 

(1) Sortiment a obmedzenie predaja bude upravené v Organizačnom zabezpečení VT 

v príslušnom roku konania VT.  

(2) Na ostatné povinnosti neupravené Organizačným zabezpečením VT sa primerane použijú 

ustanovenia čl. 5 a čl. 6 tohto VZN.  

 

 

Čl. 23 

Podmienky predaja na príležitostnom trhu VT 

 

(1) Podmienky predaja počas konania príležitostného trhu VT budú upravené v Organizačnom 

zabezpečení VT v príslušnom roku konania VT.  

(2) Na ostatné povinnosti neupravené Organizačným zabezpečením VT sa primerane použijú 

ustanovenia čl. 7 tohto VZN.  

 

 

Čl. 24 

Povinnosti predávajúcich na príležitostnom trhu VT 

 

(1) Povinnosti predávajúcich počas konania príležitostného trhu VT budú upravené 

v Organizačnom zabezpečení VT v príslušnom roku konania VT.  

(2) Na ostatné povinnosti neupravené Organizačným zabezpečením VT sa primerane použijú 

ustanovenia čl. 8 tohto VZN.  

 

 

                                                 
19 § 10 a doklady podľa odseku 5 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach  
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Čl. 25 

Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu VT 

 

(1) Správca príležitostného trhu VT je povinný: 

a) zabezpečiť prideľovanie miest predávajúcim podľa kapacitných možností lokality konania 

príležitostného trhu a Organizačného zabezpečenia,  

b) pre stánky s občerstvením zabezpečiť pitnú vodu podľa technických možností a v zmysle 

schváleného Organizačného zabezpečenia,  

c) určiť miesto odstraňovania použitej vody tak, aby nebolo znečisťované prostredie konania 

trhu,  

d) zabezpečiť elektrické prípojky v lokalite jarmočniska podľa technických možností 

a v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia,  

e) zabezpečiť dostatok zariadení na osobnú hygienu alebo záchody pre predávajúcich                  

a kupujúcich podľa technických možností a v zmysle schváleného Organizačného 

zabezpečenia,  

f) zabezpečiť dostatok nádob na uloženie komunálneho odpadu a ich pravidelné 

vyprázdňovanie podľa technických možností a v zmysle schváleného Organizačného 

zabezpečenia,  

g) trvale udržiavať v čistote a poriadku lokalitu konania príležitostného trhu,  

h) spôsobom v mieste obvyklým zverejniť trhový poriadok pre príležitostný trh VT počas 

celej doby konania VT,  

i) viditeľne označiť občerstvovacie prístrešky oznamom o zákaze fajčenia,  

j) spolupracovať s orgánmi dozoru a poskytnúť im primeranú súčinnosť,  

k) zabezpečiť podmienky na ochranu zdravia, bezpečnosti a na úseku požiarnej ochrany. 

(2) Na ostatné povinnosti sa primerane použijú ustanovenia čl. 9 tohto VZN.  

 

 

 

Čl. 26 

Zákaz fajčenia na príležitostnom trhu VT 

 

(1) Zakazuje sa fajčiť na príležitostnom trhu VT v občerstvovacích prístreškoch, určených na 

konzumáciu nápojov a jedál.20  

(2) Kontrolu dodržiavania tohto zákazu vykonáva Mestská polícia Mesta Trnava.  

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Spoločné ustanovenia 

Čl. 27 

Orgány dozoru a sankcie 

 

(1) Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v meste Trnava, ktoré sú ustanovené zákonom o podmienkach predaja na trhových 

miestach a týmto VZN vykonávajú orgány dozoru21. 

(2) Právomoci orgánu dozoru za Mesto Trnava vykonávajú primátorom mesta písomne poverení 

zamestnanci Mesta Trnava.  

(3) Okrem primátorom poverených zamestnancov mesta, v zmysle predchádzajúceho odseku, sú 

príslušníci Mestskej polície mesta Trnava poverení právomocami orgánu dozoru v zmysle 

zákona vo veci prejednania priestupkov podľa § 13 zákona v blokovom konaní.  

                                                 
20 § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov  
21 § 12 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja na trhových miestach 
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(4) Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia tohto VZN môže Mesto Trnava 

uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 639 

eur podľa  § 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

(5) V zmysle zákona o správnom konaní obec môže uložiť pokutu do výšky 17 000 eur:  

a) fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez 

povolenia,  

b) fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky                           

a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, alebo ktorá predáva na trhovom 

mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj,  

c) fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá poruší zákaz 

ambulantného predaja pri cestách. 

(6) V zmysle zákona o priestupkoch obec môže uložiť pokutu do výšky 8  000 eur, 

v blokovom konaní do výšky 4 000 eur:  

a) fyzickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia,  

b) fyzickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na  trhovom mieste bez 

povolenia, alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je 

zakázaný alebo ktoré nie sú určené na predaj, 

c) fyzickej osobe, ktorá poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách.  

 

 

Čl. 28 

Zrušovacie ustanovenia a účinnosť 

 

(1) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa rušia:  

➢ VZN č. 476, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 397 Trhový poriadok                                              

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - 

príležitostný trh Vianočné trhy 

➢ VZN č. 397 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov                                                   

a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy  

➢ VZN č. 356 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste 

– príležitostný trh Trnavská brána 

➢ VZN č. 342 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb počas 

príležitostného trhu Dni zdravia 

➢ VZN č. 336, ktorým sa vydáva úplne znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 207                

o podmienkach predaja výrokov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný 

trh Tradičný trnavský jarmok v znení VZN č. 250, VZN č. 301 a VZN č. 330 

➢ VZN č. 335, ktorým sa vydáva úplne znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 246                

o podmienkach predaja výrokov a poskytovania služieb na trhových miestach na území 

mesta Trnava a, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy v 

znení VZN        č. 269, VZN č. 301 a VZN č. 329 

➢ VZN č. 330, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 207 o podmienkach poskytovania služieb 

na trhovom mieste – príležitostný trh Tradičný trnavský jarmok v znení VZN č. 250 

http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/476
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/476
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/476
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/397
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/397
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/356
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/356
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/342
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/342
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/336
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/336
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/336
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/335
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/335
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/335
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/335
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/330
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/330
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➢ VZN č. 329, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 246 o podmienkach poskytovania služieb 

na trhových miestach na území mesta Trnava a, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre 

trhovisko    a príležitostné trhy 

➢ VZN č. 301, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 246 o podmienkach predaja výrobkov                   

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a, ktorým sa vydáva 

trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy v znení VZN č. 269, VZN č. 207 – 

Trhový poriadok TTJ v znení VZN č. 250, VZN č. 208 – Trhový poriadok – Vianočné 

trhy v znení VZN č. 249, VZN č. 206 Trhový predaj – Dni zdravia v znení VZN č. 254, 

VZN č. 257 Trhový predaj – Trnavská brána 

➢ VZN č. 269, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 246 o podmienkach poskytovania služieb 

na trhových miestach na území mesta Trnava, a, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre 

trhovisko  a príležitostné trhy 

➢ VZN č. 250, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 207 trhový poriadok o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Tradičný 

trnavský jarmok 

➢ VZN č. 246 o podmienkach poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta 

Trnava a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko                          a príležitostné 

trhy vydané úplným znením - VZN 335,  

 

➢ VZN č. 207 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhovom mieste - príležitostný trh Tradičný trnavský jarmok 

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01. januára 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r. 

primátor mesta  

 

 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 22.10.2019 

Vyvesené dňa 25.10.2019 

Zvesené dňa 08.11.2019 

 

 

http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/329
http://www.trnava.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/329
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