
Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Spišská Belá 

číslo 2/2005 

 zo dňa 14.7.2005 

 

ktorým sa vydáva trhový poriadok pre Trhovisko v meste Spišská Belá  
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej podľa § 4 ods. 3 písm. g) v spojení s § 6 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 178/1998 

Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon č. 178/1998 Z. z.) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len 

„nariadenie“):  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Týmto nariadením sa vydáva trhový poriadok pre Trhovisko v meste  Spišská Bela, ktorý obsahuje 

a) určenie priestranstva trhoviska,  

b) označenie trhoviska 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. 

 

 

§ 2 

Určenie trhoviska  

 

Trhoviskom v meste Spišská Belá je stavebne vymedzený priestor medzi ulicami Mierová a Hviezdoslavova na 

pozemku parcelné číslo 1302/1 k.ú. Spišská Belá; označený ako "Trhovisko" (ďalej len „trhovisko“). 

 

 

§ 3 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhovisku   

 

( 1 ) Na trhovisku sa môže predávať tovar a poskytovať služby určené osobitným nariadením mesta a osobitnými 

právnymi predpismi. / 1 /  

  

( 2 ) Na trhovisku sa môže predávať potravinárske výrobky rastlinného a živočíšneho pôvodu len v prípade, že 

predajca má osobitný stánok na takýto predaj s prísunom teplej a studenej vody a s dodržiavaním teplotného 

režimu uvedeného na etikete výrobkov. 

 

( 3 ) Na trhovisku je zakázané predávať :  

a) potravinárske výrobky s výnimkou potravinových výrobkov uvedených v odseku 2  

b) nekvalitný tovar  alebo tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho pôvod /2/ 

c) výrobky určené osobitnými právnymi predpismi /3/. 

 

( 4 ) Na trhovisku sa môžu poskytovať okrem služieb určených osobitným právnym predpisom /4/ aj iné služby, 

ktoré schváli primátor mesta.  

 

§ 4 



Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku  

 

( 1 ) Na trhovisku je možné predávať tovar len zo stánkov s trvalým stanovišťom, ktoré sú poskytované 

správcom trhoviska za úhradu.  V osobitných prípadoch je možné predávať tovar aj zo stánkov s dočasným 

stanovišťom, ktoré si prinesie predávajúci na trhovisko, a to na základe rozhodnutia primátora mesta. V takomto 

prípade podmienkou predaja tovaru alebo poskytovania služby je úhrada poplatku za prenájom plochy trhoviska.     

 

( 2 ) Na trhovisku je možné poskytovať služby v stánku s trvalým stanovišťom, ktoré sú poskytované správcom 

trhoviska, alebo v stánku s dočasným stanovišťom, ktorý si prinesie poskytovateľ služby na trhovisko. Druh 

tohto stánku poskytovateľa povoľuje primátor mesta.  

 

( 3 ) Predaj výrobkov z automobilov je na trhovisku zakázaný. 

 

( 4 ) Do priestorov trhoviska je zakázané vstupovať a parkovať s motorovými vozidlami a prívesmi s výnimkou 

osobitných prípadov, o ktorých rozhodne primátor mesta. 

 

( 5 ) Ďalšie podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb sú určené osobitnými právnymi predpismi /5/. 

  

 

§ 5 

Trhové dni a prevádzkový ča,  

 

( 1 ) Trhovými dňami na trhovisku sa určujú pondelok až sobota s výnimkou ostatných dní pracovného voľna 

a dní pracovného pokoja, ak nie je v tomto alebo inom nariadení mesta ustanovené inak.  

( 2 ) Prevádzkový čas na trhovisku sa určuje nasledovne :  

a) pondelok až piatok :     od 7.00 hod.  do 18.00 hod. 

b) sobota:                          od 7.00 hod.  do 13.00 hod. 

 

 

§ 6 

Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení  

 

( 1 ) Predávajúci sú oprávnení predávať výrobky alebo poskytovať služby na trhovisku len v prenosných 

predajných zariadeniach umiestnených na trhovisku správcom trhoviska, ktoré sú jeho majetkom, alebo v jeho 

správe.  

 

( 2 ) Predávajúci, ktorý má záujem o predaj výrobkov alebo poskytovanie služby na trhovisku, je povinný 

kontaktovať správcu trhoviska a požiadať ho o prenájom predajného zariadenia na trhovisku, resp. o užívanie 

verejného priestranstva – miesta na trhovisku.  

 

( 3 ) Vo výnimočných prípadoch môže správca trhoviska povoliť predávajúcemu použiť vlastné predajné 

zariadenia, najmä keď nie je predajné zariademie správcu trhoviska vhodné na predaj uvedených výrobkov alebo 

poskytovanie služby alebo nie sú k dispozícii voľné predajné zariadenia a zároveň na trhovisku je dostatočne 

voľná plocha.  

 

( 4 ) Správca trhoviska je oprávnený neumožniť predávajúcemu predaj výrobkov alebo poskytovanie služby na 

trhovisku, a) ak nie sú k dispozícii voľné predajné zariadenia, 

b) ak ide predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb, kto sú na trhovisku zakázané,  

c) v ďalších prípadoch, ak predávajúci nespĺňa podmienky predaja výrobkov alebo poskytovania služby 

ustanovené týmto nariadením, inými nariadeniami mesta alebo osobitnými právnymi predpismi.  

 

( 5 ) Správca trhoviska môže prenajať predávajúcemu predajné zariadenie na trhovisku  

a) jednorázovo – na jeden deň   

b) dlhodobo – na dlhšie časové obdobie – maximálne na 6 mesiacov. 

 

( 6 ) V prípade dlhodobého prenájmu predajného zariadenia na trhovisku je predávajúci povinný zaplatiť 

poplatok za užívanie predajného zariadenia za jeden mesiac vopred vypočítaný podľa počtu predajných dní 

v danom mesiaci. Uvedený poplatok je predávajúci povinný zaplatiť najneskôr v 1. deň daného kalendárneho 

mesiaca.  



( 7 ) Akýkoľvek prenos, prenájom alebo zapožičanie predajného stánku medzi predávajúcimi na trhovisku je 

zakázaný. 

 

 

 

§ 7 

Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu  

 

( 1 ) Predávajúci je povinný uhradiť správcovi trhoviska 

a) poplatok za užívanie predajného zariadenia (stánku) na trhovisku alebo 

b) miestnu daň za užívanie verejného priestranstva – miesta na trhovisku v prípade, že predávajúci použije 

vlastné predajné zariadenie so súhlasom správcu trhoviska. V takomto prípade predávajúci neplatí poplatok za 

užívanie predajného zariadenia.  

 

( 2 ) Predávajúci je povinný uhradiť poplatok za užívanie predajného stánku (predajného zariadenia) na 

trhovisku vo výške 100,-Sk za jeden stánok na 1 deň.  

  

( 3 ) Predávajúci je povinný uhradiť miestnu daň za užívanie verejného priestranstva (plochy na trhovisku) 

v zmysle odseku 1 písm. b) vo výške určenej osobitným všeobecne záväzným nariadením mesta /6/.   

 

( 4 ) V prípade, že predávajúcu uhradil poplatok za užívanie predajného zariadenia, neplatí miestnu daň za 

užívanie verejného priestranstva v zmysle odseku 1 písm. b).  

 

( 5 ) Predávajúci je povinný zaplatiť správcovi trhoviska poplatok za užívanie predajného zariadenia alebo daň 

za užívanie verejného priestranstva pred vstupom na trhovisko. O úhrade uvedeného poplatku alebo dane 

správca trhoviska vyhotoví daňový doklad.     

 

 

§ 8 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení 

prevádzky  

 

Predávajúci na trhovisku sú povinní dodržiavať čistotu a hygienu počas predaja výrobkov a poskytovania služieb 

a po skončení prevádzky.  

 

 

§ 9 

Správa trhoviska  
 

Správu trhoviska vykonáva správca trhoviska, ktorým je mesto. V mene mesta ako správcu trhoviska vykováva 

túto správu Mestská polícia Spišská Belá.  

 

 
§ 10 

Práva a povinnosti správcu trhoviska 
 

( 1 ) Základné práva a povinnosti správcu trhoviska určujú osobitné právne predpisy /7/.   

 

( 2 ) Správca trhoviska je ďalej povinný : 

a) zabezpečiť nádob na komunálny odpad na dočasné uskladnenie odpadu a  ich pravidelné vyprázdňovanie, 

b) zabezpečiť vyvesenie trhového poriadku na viditeľnom mieste na trhovisku, 

c) zabezpečiť udržiavanie v čistote a v poriadku predajné priestory trhoviska, 

d) vytvoriť podmienky na dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických predpisov a opatrení 

predávajúcimi, 

e) zabezpečiť vstupnú kontrolu trhovníkov pred začatím predaja, 

f) zabezpečiť vytvorenie podmienok pre ochranu zdravia, bezpečnosti ľudí a protipožiarnej ochrany. 

 

 

 

 



§ 11 

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhovisku  
 
Na trhovisku môžu predávať výrobky a poskytovať služby na základe povolenia mesta osoby určené osobitnými 

právnymi predpismi /8/.   

 
§ 12 

Povinnosti predávajúcich na trhovisku  
 

( 1 ) Povinnosti predávajúceho na trhovisku sú určené osobitným nariadením mesta a osobitnými právnymi 

predpismi /9/.  

 

( 2 ) Predávajúci je povinný sa pred začatím predaja výrobkov, resp. poskytovania služieb na trhovisku 

oboznámiť s týmto trhovým poriadkom a ostatnými povinnosťami vyplývajúcimi z osobitných právnych 

predpisov.   

 

 

 

§ 13  

Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom  

Pre stánky s trvalým stanovišťom na trhovisku sa určujú tieto technické, prevádzkové a estetické podmienky :  

a) základná konštrukcia stánkov je kovová alebo drevená 

b) stánky sú prestrešené pevnou strešnou krytinou     

c) pokiaľ to okolnosti dovoľujú,  všetky stánky je potrebné zladiť architektonicky a farebne  

d) prípadné ďalšie podmienky, ktoré určí primátor mesta / mestské zastupiteľtsvo ?? ? .  

 

 

§ 14 

Kontrola dodržiavania tohto nariadenia  
 

 Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta, príslušníci Mestskej 

polície v Spišskej Belej, hlavný kontrolór mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a členovia príslušných 

komisií mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej.  Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitných 

právnych predpisov o úlohách mesta pri výkone kontroly a dozoru v rámci ochrany spotrebiteľa /10/ .   

      

 

§ 15 

Spoločné, zrušovacie  a záverečné ustanovenia 

 

( 1 ) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia nariadenia mesta č. 1/ 2005 a  zákona č. 178/1998 Z. z.  

a ďalších súvisiacich osobitných právnych predpisov.  

( 2 ) Tento trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste na trhovisku. 

( 3 ) Toto nariadenie bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 14.7.2005 ako uznesenie 

číslo   97/2005. 

( 4 ) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej a jeho 

vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 16 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť uplynutím 15-neho dňa od jeho zverejnenia. 

 

 

 

V Spišskej Belej dňa   14.7.2005 

 

 

 

 

 

 

                                                                           ........................................................ 

                                                                                       JUDr. Štefan Bieľak 

                                                                                           primátor mesta 

 

 

 

Odkazy: 
/1/  zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v znení neskorších predpisov  

zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 

zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 

/2/  zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1995 Z. z. 

o potravinách v znení neskorších predpisov 

/3/ § 6 zákona č. 178/1998 Z. z.  

/4/ § 8 zákona č. 178/1998 Z. z.  

/5/ zákona č. 178/1998 Z. z., zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 

634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia 

ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov 

/6/ VZN mesta č. 10/2004 o miestnych daniach  

/7/ § 5 a nasl. zákona č. 178/1998 Z. z. 

/8/ § 10 zákona č. 178/1998 Z. z.   

/9/ zákona č. 178/1998 Z. z., zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 

634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia 

ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov 

/10/ zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 

/11/ napr. zákon č. 178/1998 Z. z., zákon č. 128/2002 Z. z. 

 

 

 

Doložky :  

 

 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej 

tabuli mesta: 

 

 

 

 

dňa : 13.6.2005                               pečiatka                                               podpis: ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 



 

 

 

 

dňa :  15.7.2005                           pečiatka                                                podpis: ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

 

 

dňa :  30.7.2005                            pečiatka                                             podpis: ........................................ 

                                      

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť  

 

 

 

 

dňa : 30.7.2005                               pečiatka                                              podpis: ...................................... 

 


