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Mestské zastupiteľstvo v Novom Meste nad Váhom v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) a 
§ 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 3 
ods. 3 zák. 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 zák.č. 178/1998 Z.z.) vydáva 
toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Nové Mesto nad Váhom 
(ďalej len nariadenie). 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach, najmä druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,  
obdobie konania príležitostných trhov, trhové dni, predajný a prevádzkový čas, ako aj 
ďalšie skutočnosti dôležité pre zabezpečenie predaja a poskytovanie služieb na 
trhových miestach v meste Nové Mesto nad Váhom. 

 
Článok 2 

Základné pojmy 
 

1. Trhovým miestom pre účely tohto nariadenia je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým 
stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný 
predaj: 

a) trhovisko je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na 
sústredený predaj výrobkov a poskytovaných služieb, 

b) tržnica je kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb v prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach, 

c) príležitostný trh je 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, 

d) ambulantný predaj je 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 zariadenie 
sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu, 

e) stánok s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou 
prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý 
predávajúcemu Mestom alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie 
alebo postavený predávajúcim so súhlasom Mesta alebo správcu trhoviska. 
 

2. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je 
prevádzkarňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho 
prenajme na ambulantný predaj po splnení podmienok podľa článku 3 tohto VZN. 
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Článok 3 
Povolenie na zriadenie trhového miesta 

 
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhovom mieste vydáva Mesto Nové Mesto nad Váhom (ďalej mesto).  
2. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo tržnici 

vydáva správca trhového miesta. 
3. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta mesto 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. Na území mesta sú povolené nasledovné trhové miesta: 

 
a) Verejné priestranstvá určené na ambulantný predaj: 
1)  Parkovisko na Ul. M.R.Štefánika - pri Dome služieb (maximálne 2 predajné   

zariadenia) 
2) Pozemok pred OD Jednota 
3) Predaj na dočasných stanovištiach: Ul. Beckovská, Ul. Bzinská, Ul. Čachtická, Ul. Ľ. 

Podjavorinskej, Miestna časť Mnešice, Ul. Trenčianska  
 

b) Trhovisko: 
1) Časť centrálneho parkoviska na Hviezdoslavovej ul. 

 
c)  Príležitostné trhy: 
1) Námestie slobody 
2) Ul. Hviezdoslavova, Ul.Hurbanova, Ul.M.R.Štefánika 
3) Časť centrálneho parkoviska na Hviezdoslavovej ul., parc. č. 4534/5 
4) V priestoroch Mestského kultúrneho strediska a Spoločenského domu 
5) V priestoroch Športovej haly 
6) V priestoroch Zimného štadióna 

 
5.  Mesto povoľuje nasledovné príležitostné trhy: 
a) Dni mesta (jún) 
b) Novomestský jarmok (september) 
c) Vianočné trhy (december) 
d) Trh počas jarnej, letnej a jesennej sezóny 
e) Trh v Mestskom kultúrnom stredisku 
 
6. Na povolených trhových miestach na území mesta sa určujú trhové dni pondelok až 

nedeľa od 06,00 do 18,00 hod. 
 

7. Trhové dni, predajný a prevádzkový čas a rozsah predávaných výrobkov pre trhovisko 
a príležitostné trhy na území mesta sú upravené v trhových poriadkoch vypracovaných 
správcami trhových miest. 
 

8. Trhové poriadky povolených trhových miest na území mesta schvaľuje mestské 
zastupiteľstvo formou všeobecne záväzných nariadení. 
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Článok 4 
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach 

 
1. Na trhových miestach môžu predávať: 

 
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, 
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej 

alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou, 
d) predávať výrobky podľa ods. 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania 

iných členských štátov Európskej únie. 
 

2. Na trhových miestach sa môžu predávať: 
a) potravinárske výrobky: 
• ovocie a zelenina - musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade s platnými 

právnymi predpismi, 
• huby - je možné predávať len na základe "Osvedčenia o znalosti húb" vydaného 

regionálnym hygienikom 
• včelí med, včelie produkty 
• trhové konzumné ryby možno ponúkať len vo zvlášť vyhradenom priestore, 
• lesné plodiny - možno predávať len na základe dokladu o ich nadobudnutí, 
• potravinárske výrobky v pojazdných predajniach schválených príslušnými orgánmi 

verejného zdravotníctva. 
 

b) ostatné výrobky : 
• stromčeky, 
• kvetiny, 
• ľudové umelecké a remeselnícke výrobky. 
 
c) 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 prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na 
príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných 
predajniach. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s 
uvádzaním nových výrobkov na trh. 

 
3. Na trhových miestach sa zakazuje predávať: 
• zbrane a strelivo 
• výbušniny a pyrotechnické výrobky 
• tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť 
• tabak a tabakové výrobky 
• liehoviny, destiláty a spotrebiteľský balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na 

predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch 
• jedy, omamné a psychotropné látky 
• lieky 
• automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo 
• chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné 

živočíchy 
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• 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 
•  ostatné výrobky, ktoré nepovoľujú príslušné právne predpisy. 

 
4. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby: 
• pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie 
• brúsenie nožov, nožníc a nástrojov 
• oprava dáždnikov 
• oprava a čistenie obuvi 
• kľúčové služby 
• čistenie peria, výroba paplónov a podušiek 

 
Článok 5 

Správa trhových miest, práva a povinnosti správcu trhoviska, tržnice a 
príležitostného trhu 

 
1. Správu príležitostných trhov vykonáva Mesto Nové Mesto nad Váhom, prípadne iná 

právnická alebo fyzická osoba, ktoré má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska 
a príležitostného trhu, poverená mestom /ďalej len správca trhoviska/. 

2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto. Ak je trhovým 
miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická 
osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na ambulantný 
predaj, za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ. 

3. Správu mestského trhoviska vykonávajú Technické služby mesta v Novom Meste nad 
Váhom. 

4. Správca trhoviska je povinný: 
a) vypracovať trhový poriadok, ktorý je povinný zverejniť na viditeľnom mieste a 

zabezpečiť jeho dodržiavanie, 
b) vykonávať dozor nad predajom, 
c) napomáhať kontrolným orgánom pri výkone dozoru, 
d) zabezpečovať udržiavanie poriadku a čistoty pred začatím prevádzky, počas 

prevádzky a po ukončení prevádzky. 
5. Trhový poriadok musí obsahovať ustanovenia vyplývajúce z §5 ods. 2 zákona zák.č. 

178/1998 Z.z. 
6. Kontrolu u predávajúcich vykonáva správca trhoviska v zmysle §5 ods. 4, 5 a 6 

zákona zák.č. 178/1998 Z.z. 
 

Článok 6 
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 
1. Predávajúci je povinný: 
a) označiť predajné miesto svojím menom a priezviskom a adresou alebo názvom a 

sídlom firmy, 
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, 
c) predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky, 
d) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja, 
e) udržiavať miesto predaja v čistote, po skončení predaja zanechať miesto predaja čisté 

a upratané, 
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f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 
g) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť 

spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov, 
h) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb, 
i) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, 
j) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné viesť autorizovanú 

inšpekčnú knihu. 
 

Článok 7 
Ambulantný predaj 

 
1. Na území mesta sa ambulantne môžu predávať: 
• knihy, denná a periodická tlač, 
• drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
• jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 
• balená zmrzlina, 
• ovocie a zelenina, 
• kvetiny, 
• žreby okamžitých lotérií a žrebovacích vecných lotérií 

 
2. Ambulantný predaj mimo mestského trhoviska a povolených trhových miest je 

zakázaný, platí zákaz predaja na voľných verejných priestranstvách pre všetky fyzické 
a právnické osoby s výnimkou predaja povoleného mestom. 

3. Ambulantný predaj pred prevádzkarňou a vo dvorných častiach objektov, na verejných 
priestranstvách, resp. priestranstvách vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, 
ktoré ho prenajali na ambulantný predaj, je zakázaný, s výnimkou predaja povoleného 
mestom. Vlastníctvo nehnuteľností (domu alebo pozemku) neoprávňuje príslušného 
vlastníka k povoleniu ambulantného predaja.  

4. Na všetky trhové miesta s ambulantným predajom sa vzťahujú povinnosti a 
ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia a príslušných osobitných 
predpisov. 

5. Nájomné za prenájom priestranstva pre ambulantný predaj: 
a) pri uskutočňovaní ambulantného predaja z prenosného predajného zariadenia vrátane 

uskutočnenia hudobnej produkcie spojenej s predajom vlastnej produkcie je  vo výške 
15 €/deň, 

b) pri uskutočňovaní ambulantného predaja z prenosného predajného zariadenia je vo 
výške 5 €/deň, 

c) pri uskutočňovaní ambulantného predaja z auta je nájomné 2 €/m2 a deň, pričom výška 
nájomného sa vypočíta zo zabratej plochy podľa pôdorysu auta a manipulačného 
priestoru, 

d) pri uskutočňovaní ambulantného predaja na verejnom priestranstve pred 
prevádzkarňou je vo výške 0,50 €/m2 a deň. 

6. Mesto týmto všeobecne záväzným nariadením zriaďuje dočasné stanovištia na území 
mesta určených v článku 3 ods.4 písm. a) bod. 3 tohto VZN na vykonávanie 
ambulantného predaja poľnohospodárskych prebytkov (ovocia a zeleniny, priesady, 
kvety) z vlastného pozemku alebo záhrady, ktoré sa môžu predávať na základe 
vydaného potvrdenia príslušného mestského, alebo obecného úradu o vlastníctve 
pôdy, resp. záhrady.  

7. Ambulantný predaj na dočasných stanovištiach sa uskutočňuje bez spoplatnenia.  
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8. Pri vykonávaní ambulantného predaja na dočasných stanovištiach je potrebné 
dodržiavať všetky dopravné predpisy, aby nebola ohrozená bezpečnosť. 

9.  Na zriadených dočasných stanovištiach sa zakazuje:  
a) vykonávať predaj fyzickými a právnickými osobami s platným oprávnením na 

podnikanie podľa platných zákonných noriem vo všetkých druhoch tovaru, vrátane 
južného ovocia;  

b) vykonávať predaj osobami bez platných príslušných dokladov,  
c) vykonávať ambulantný predaj pri cestách mimo obce. 

 
Článok 8 

Kontrola a sankcie 
 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení zamestnanci 
mesta a Mestská polícia v Novom Meste nad Váhom. 

2. Primátor mesta môže v zmysle § 12, ods. 2 zák. č. 178/1998 Z.z. uložiť fyzickej osobe 
alebo právnickej osobe pokutu od 1 660 € do 16 596 €. 

3. Primátor mesta môže za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickým a fyzickým 
osobám oprávneným na podnikanie uložiť pokutu až do výšky 6 638 € v zmysle 
ustanovenia § 13 ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 

4.  Za porušenie tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov v rámci blokového alebo 
priestupkového konania. 

5. Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto nariadením 
dotknuté. 

 
Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
 
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Nové Mesto nad Váhom č. 1/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach a jeho dodatky. Toto VZN bolo schválené na 10. zasadnutí mestského 
zastupiteľstva Mesta Nové Mesto nad Váhom dňa 11.09.2012 uznesením č. 57/2012-MsZ 
a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Novom Meste nad 
Váhom t.j. 01.10.2012.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Ing. Jozef  Trstenský 
                                                                                                primátor mesta 
        
 
 
V Novom Meste nad Váhom dňa 11.09.2012 
 
 
 


