Ev. č. 7/2014-z02
Mesto Rožňava (ďalej len „mesto“) na základe ustanovenia § 3 ods. 8 zákona č. 178/1998 Z. z. o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších
predpisov vydáva podľa § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov toto

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach, povinnosti právnických a fyzických osôb pri
predaji, zriaďovaní a povoľovaní trhových miest na území mesta.
§2
Základné pojmy
1. 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. 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.
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený
predaj výrobkov a poskytovanie služieb
c) 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
d) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou
prevádzkou, ktorý je stavbou v zmysle Stavebného zákona, umiestnenou na verejnom
priestranstve a je vlastnený predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu.
2. Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo
nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo
príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak
ide o predajnú akciu.
§3
Zriadenie trhového miesta
1. Trhové miesto zriaďuje mesto. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia
na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva mesto. Na zriadenie trhového miesta na inom ako
verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke
právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

2. Pri zriaďovaní trhového miesta a 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.
§4
Oprávnenie na predaj
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta predávať:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny (najviac 30 dní v roku)
c) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo
jeho rozmnoženinou
2. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva mesto na
základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
Splnenie podmienok na predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa preukazuje predložením:
a) kópie oprávnenia na podnikanie, ak je žiadateľom osoba podľa ods. 1 písm. a); žiadateľ na
žiadosť mesta predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,
b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom osoba
podľa ods. 1 písm. b). Takýto žiadateľ je zároveň povinný preukázať, že je vlastníkom pozemku,
na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom
takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na
uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku
c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho
rozmnoženinou, ak je žiadateľom osoba podľa ods. 1 písm. c).
3. Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
je aj:
a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitných predpisov1, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad
vyžaduje,
b) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu
elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení
osobitného predpisu2, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať
elektronickú registračnú pokladnicu.
4. Správca trhového miesta môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti podľa zákona č.
178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
alebo osobitných predpisov3.
5. O vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste mesto
bezodkladne telefonicky alebo elektronickou poštou informuje Finančné riaditeľstvo SR.
6. Predávajúci je povinný označiť svoje predajné miesto alebo predajné zariadenie obchodným
menom a sídlom alebo miestom podnikania, s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby.
7. Stánky s trvalým stanovišťom musia spĺňať podmienky stanovené stavebnými predpismi
a príslušnými technickými normami.

§5
Trhové miesta, trhové dni a predajný čas, druhy predávaných výrobkov a poskytovaných
služieb
1. Na území mesta sú tieto trhové miesta:
a)
b)
c)
d)
e)

trhovisko pri autobusovej stanici (správca Technické služby mesta Rožňava)
„Malý trh“ na Šafárikovej ul. (správca vlastník pozemku)
trhovisko na Sídlisku Juh (správca Technické služby mesta Rožňava)
príležitostné trhy (správca mesto)
ambulantný predaj (správca mesto)

2. Konanie príležitostných trhov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku
počas príležitostných trhov.
3. Trhové dni, predajný čas a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na
trhových miestach uvedených v ods. 1 písm. a) až d) upravujú ich trhové poriadky.
§6
Ambulantný predaj
1. Ambulantný predaj povoľuje mesto spravidla v rámci sprievodných podujatí k oslavám
významných sviatkov (napr. 1. máj, Medzinárodný deň detí, vatra oslobodenia a pod.)
2. Ambulantne možno predávať len:
a) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej
zmrzliny
b) balenú zmrzlinu a balené mrazené krémy
c) ovocie a zeleninu
d) knihy, periodickú tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo
iných diel
e) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
f) spotrebné výrobky
g) potraviny
h) kvetiny, dreviny a priesady
i) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
j) sladkovodné trhové ryby
3. Trhové dni a predajný čas ambulantného predaja sú nasledovné:
Pondelok – piatok
od 07. 00 do 21.00
Sobota – nedeľa a ostatné dni pracovného pokoja od 08.00 do 21.00

1Napr. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení
§ 13 ods. 4 písm. a) a § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení neskorších predpisov
2zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov
3 Napr. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1995 Z. z. o
potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR 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 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

§7
Podmienky predaja, práva a povinnosti predávajúcich a správcu trhových miest
1. Podmienky predaja na trhových miestach uvedených v § 5 ods. 1 písm. a) až d), práva
a povinnosti správcu trhových miest určujú trhové poriadky jednotlivých trhových miest.
§8
Sankcie

1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno uložiť sankcie podľa platných právnych
predpisov.4

§9
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach v Rožňave, schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Rožňave č. 152/1998.
2. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 26. 6. 2014 uznesením
č. 116/2014.
3. Doplnenie tohto VZN v § 6 ods. 2 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa
25. 9. 2014 uznesením č. 171/2014.
4. Doplnenie tohto VZN v § 4 ods. 1 a ods. 2 a § 6 ods. 2 schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 25. 2. 2016 uznesením č. 9/2016.

Pavol Burdiga
primátor mesta

4Napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
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. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

