
VŚEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mesta Liptovský Mikuláš 

č. 3/2009/VZN 
 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2004/VZN.  
 
       

Čl. I 
       
      Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2004/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy „Stoličné dni“ a „ 
Mikulášske trhy“ platnom znení sa mení a dopĺňa takto: 
 

       VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mesta Liptovský Mikuláš 

č. 11/2004/VZN 
 

v znení VZN č. 10/2006 zo dňa   9.11.2006 (účinnosť od 24.11.2006) 
v znení VZN č.   3/2009 zo dňa 14.05.2009 (účinnosť od 1.06.2009) 
 

o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhovom mieste – príležitostné trhy „Stoličné dni“ a „Mikulášske trhy“. 

 
PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 
 

Čl. 1 
Účel nariadenia 

 
Toto nariadenie určuje upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhovom mieste – verejnom priestranstve určenom na príležitostné trhy, ktorých 
usporiadateľom a spoluorganizátorom je mesto Liptovský Mikuláš „Stoličné dni“ a 
„Mikulášske trhy“ /ďalej len príležitostné trhy/. 

 
DRUHÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia 
 

Čl. 2 
Riadenie príležitostných trhov a zásady ich zabezpečenia 

 
1. Správu príležitostných trhov vykonáva mesto Liptovský Mikuláš, so sídlom na 

Štúrovej ulici č. 1989/41, Liptovský Mikuláš. 
2. Priestranstvom na konanie príležitostných trhov je v zásade spravidla centrálna 

mestská zóna mesta Liptovský Mikuláš /pešia zóna/. 
3. Rozmiestnenie predajných plôch v príslušnom kalendárnom roku konania 

príležitostných trhov určí organizačný výbor. 
 

Čl. 3 
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 



Trhové dni, predajný a prevádzkový čas a podmienky predaja príležitostných trhov sú 
stanovené nasledovne: 
a) Stoličné dni sa konajú spravidla posledný júnový týždeň v príslušnom 

kalendárnom roku. Predajný a prevádzkový čas určí organizátor pre každé 
podujatie osobitne v organizačných pokynoch. 

b) Mikulášske trhy sa konajú spravidla prvý decembrový týždeň v príslušnom 
kalendárnom roku. Dni konania, predajný a prevádzkový čas určí mesto 
organizátor pre každé podujatie osobitne v organizačných pokynoch. 

 
 

Čl. 4 
Všeobecné podmienky a kontrola predaja 

 
1. Počas príležitostných trhov je v priestore trhu zakázané: 

a/ po predajnom čase skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, debny, koše, 
sudy) mimo predajného zariadenia, 

b/ parkovať motorové vozidlá /okrem zvláštnych povolení vydaných organizátorom 
príležitostných trhov/  

c/ jazdiť motorovými vozidlami a bicyklami, okrem technickej obsluhy. 
2. Predajné miesto a predajné zariadenie môže využívať len osoba, ktorá ho riadne 

nadobudla. 
Premiestňovanie predajných stánkov a zmena lokality počas príležitostných trhov 
nie je povolené. Svojvoľné premiestnenie predajného stánku a zmena lokality bude 
závažným porušením VZN a bude sankcionované vylúčením zodpovedného 
podnikateľa z predaja na príležitostnom trhu., pričom po dobu 3 rokov nebude 
zodpovedný podnikateľ zaradený medzi účastníkov príležitostných trhov v meste 
Liptovský Mikuláš. 

3. Zásobovanie a dovoz tovaru motorovými vozidlami na trhové miesto je možné 
vždy v čase do 10:00 hod. a po ukončení predaja, pričom každý účastník je povinný 
rešpektovať pokyny a nariadenia poverených pracovníkov MsÚ Liptovský Mikuláš a 
Mestskej polície. Pri vjazde na trhové miesto motorovými vozidlami je nutné sa 
riadiť dopravným značením a pokynmi príslušníkov Mestskej polície.  

 
Čl. 5 

Oprávnenie na predaj 
 

Na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia mesta Liptovský Mikuláš 
predávať výrobky a poskytovať služby: 
a/ fyzické osoby 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.  
 

Čl. 6 
Sortiment a obmedzenie predaja 

 
1. Na trhový predaj možno ponúknuť nasledujúci tovar bez obmedzujúcich 

podmienok: 



a/ potravinárske výrobky, ovocie a zelenina, okrem výrobkov uvedených v čl. 7 
tohto VZN - tieto výrobky musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle 
platných predpisov, 

b/ poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady, 
ozdobné kry, semená a pod.), 

c/ všeobecne známe liečivé rastliny (napr. lipový kvet, podbeľ, atď.) možno 
predávať za podmienky, že nebudú označené ako liečivé rastliny, ale iba 
botanickým názvom rastliny a predávajúci nebude pri predaji uvádzať na aké 
ochorenie sa rastlina môže použiť, 

d/ sezónne, úžitkové, ľudovoumelecké, umelecké a ozdobné predmety, 
 

2. Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené podmienky stanovené osobitnými 
predpismi, t.j. vyžaduje sa osvedčenie - atest: 

a/ výrobky z ovocia, zeleniny, maku, kompóty a sirupy, mletá paprika, osivá, 
korenáče chmelu; 

b/ včelí med musí byť zmyslovo bezchybný, hygienicky a zdravotne nezávadný, 
plnený do hygienicky nezávadných obalov s označením výrobcu, názvu výrobku, 
hmotnosti, dátumu plnenia, dátumu spotreby. Med môžu predávať (ponúkať) len 
právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú osvedčenie o spôsobilosti podmienok 
pre túto činnosť, vydané príslušným orgánom potravinového dozoru; 

c/ huby možno predávať len na základe osvedčenia o poznaní húb, vydané 
Botanickým ústavom Slovenskej akadémie vied Bratislava, oddelenie patologickej 
biológie a mykológie. Oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov húb, ktoré sú v 
osvedčení uvedené; 

d/ všetky spotrebné výrobky, najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce 
potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, 
papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky. 

 
 
 
 

Čl. 7 
Zákaz predaja 

Na trhovom mieste je zakázané predávať: 
a/ jedlá z mletého mäsa, 
b/ a/ nebalená zmrzlina; 
c/ b/ vaječné jedlá a cukrárenské výrobky, t.j. rýchlokaziace sa a epidemiologicky  

chúlostivé potraviny; 
d/ lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; 
e/ c/ tabak a tabakové výrobky; 
f/  d/ rastliny a živočíchy druhov, chránených podľa zákona o štátnej ochrane prírody, 

ako i nebezpečné živočíchy; 
g/  e/ tlač a iný tovar, ktoré ohrozujú mravnosť podľa zákona SNR č. 445/1990 Zb.; 
h/  f/  lieky, jedy, omamné a psychotropné látky a iné špecifické výrobky, ktorých 

predaj je viazaný na osobitné povolenie; 
 i/  g/ zbrane, strelivo, výbušniny a všetky druhy zábavnej pyrotechniky; 
 j/  h/ tovar z nákladných a dodávkových áut;  
 k/  i/ tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa 

nepreukáže legálny spôsob nadobudnutia; 



 l/  j/ liečivé rastliny a výťažky z nich, spracované a označené ako liečivá a čajové 
zmesi z bylín; 

m/ k/ o obmedzeniach podávania iných druhov potravín môže rozhodnúť orgán na 
ochranu zdravia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.  

 
Čl. 8 

Cena nájomného za prenajatú plochu počas konania príležitostných trhov 
 

v prípade trvania dvoch dní: 
a) stánky so spotrebným tovarom:    1.500,- Sk    50,- € za stánok do 2x2m 
           (šírka x hĺbka)   
b) stánky s potravinárskym tovarom:   500,- Sk    40,- € za stánok do 2x2m 
           (šírka x hĺbka)   
c) stánky poskytujúce občerstvenie:  2.000,- Sk   70,- € za stánok do 3x2m  
           (šírka x hĺbka)   
v prípade trvania troch dní: 
d) stánky so spotrebným tovarom:     2.000,- Sk    70,- € za stánok do 2x2m  

(šírka x hĺbka)   
e) stánky s potravinárskym tovarom:    700,- Sk    55,- € za stánok do 2x2m 

(šírka x hĺbka)   
f) stánky poskytujúce občerstvenie:  3.000,- Sk  100,- € za stánok do 3x2m 

(šírka x hĺbka)   
Ak je stánok väčší, predávajúci zaplatí za každé ďalšie začínajúce trhové miesto v 
plnej výške.  Stánky, v ktorých sa predávajú výrobky ľudových remesiel spojené 
s ukážkami ich výroby je prenajatá plocha poskytnutá bezplatne. 
 

Čl. 9 
Podmienky predaja 

 
1. Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné dodržiavať 

hygienické a veterinárne predpisy, nariadenia v oblasti obchodu, cien, poplatkov a 
všetky ostatné súvisiace predpisy a tiež podriadiť sa kontrole oprávnenými 
osobami. 

2. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo 
schválenú akosť, pokiaľ je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných 
predpisov, alebo v akosti predávajúcim uvádzanej. 

3. Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené zeminy a 
zvädnutých častí, ovocie musí byť akostne roztriedené a počas predaja uložené v 
debnách, košoch príp. vyložené na zákazníkom dostupnom mieste. 

4. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku 
predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán 
vydá predávajúcemu potvrdenie o odobratí vzorky, v ktorom uvedie množstvo 
vzorky a jej hodnotu. 

5. Ak sa kontrolou zistí, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám stanovených 
všeobecne záväznými predpismi, kontrolný orgán: 
a/ zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu 

zdravotnej nezávadnosti a akosti ako i peňažnú sankciu podľa platných predpisov, 
b/ upozorní na túto skutočnosť správcu príležitostného trhu a príslušný orgán, u 

ktorého je predávajúci registrovaný. 



6. Mesto Liptovský Mikuláš, orgány veterinárneho a zdravotného dozoru, Slovenská 
obchodná inšpekcia môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých tovarov 
vzhľadom na podmienky predaja, akosť a nákazovú situáciu. 

7. Podmienkou predaja na trhovom mieste je prenájom stánku a riadne pridelenie 
predajného miesta, t.j. zaplatenie poplatkov v zmysle schváleného organizačného 
zabezpečenia príležitostných trhov a mať platné povolenie k predaju vydané 
mestom Liptovský Mikuláš. 

8. Všetky fyzické a právnické osoby, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Vyhlášky č. 
55/1994 Z.z., sú povinné pri predaji tovaru používať elektronické registračné 
pokladne na vedenie evidencie tržieb. 

9. Všetky fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste na ktoré sa 
vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov (§ 30 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. v 
znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR č. 133/1994 Z.z. o inšpekčných 
knihách a zákona NR SR č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku SR), sú povinné viesť 
autorizovanú inšpekčnú knihu. 

10. Počas neprítomnosti majiteľa stánku určiť zodpovedného zástupcu. 
11. Stánky poskytujúce občerstvenie musia mať zdroj pitnej vody. Na sanitáciu musí 

byť inštalovaný umývací drez. 
12. Stánok občerstvenia a predávajúci potravinársky tovar, musí byť vybavený 

vhodným predajným pultom, rohožami a regálmi tak, aby potraviny neboli 
skladované na zemi. 

13. Potraviny a nápoje môžu byť podávané len v jednorazových nenávratných 
obaloch a pohároch. 

14. Na skladovanie potravín - mäso, mäsové výrobky, mliečne výrobky, musia byť 
zabezpečené a včas zapojené chladiace zariadenia. Potraviny - mäso, mäsové 
výrobky, musia byť skladované oddelene. 

15. Príprava občerstvenia musí byť oddelená od verejného priestranstva. 
16. Priamo konzumovateľné nebalené potraviny musia byť pri vystavovaní chránené 

pred kontamináciou, t.j. zakryté vhodným obalom. 
17. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude vykonávať predaj potravín a 

surovín živočíšneho pôvodu, musí zabezpečiť na predajnom mieste vyhovujúce 
podmienky pre skladovanie a predaj živočíšnych produktov. 

 
TRETIA ČASŤ 

 
Čl. 10 

Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb 
 

Predávajúci je povinný: 
a/ dodržiavať podmienky predaja; 
b/ predávať len na predajnom mieste určenom správcom príležitostného trhu; 
c/ označiť predajný stánok menom a adresou fyzickej alebo právnickej osoby 

zodpovednej za predaj tovaru; 
d/ dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné 

predpisy; 
e/ tovar viditeľne označiť cenovkami a akostnou triedou, zabezpečiť predaj v súlade s 

cenovými predpismi a ceny správne účtovať, nesmie uvádzať o predávanom tovare 
nepravdivé údaje s cieľom oklamať alebo poškodiť spotrebiteľa; 



f/ uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o 
vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť 
kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami; 

g/ predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť 
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov, používať len váhy, miery a 
závažia opatrené platnou ciachou; 

h/ zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne nezávadného tovaru, vrátane obsahu 
dusičnanov v zelenine; 

i/ vylúčiť z predaja potraviny zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne 
narušené alebo zjavne znehodnotené; 

j/ udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho skončení v čistote a poriadku, 
upratané a predajný stánok v prevádzkyschopnom stave; 

k/ mať pri predaji čistý pracovný alebo iný odev; 
l/ umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených 

podmienok predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu; 
m/ na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady (podľa 

charakteru predaja): 
- preukaz totožnosti, 
- povolenie mesta Liptovský Mikuláš k predaju výrobkov,  
- živnostenské oprávnenie (živnostenský list, obchodný register), 
- pracovnú zmluvu a kópiu živnostenského oprávnenia, ak predávajúci sám nemá 

povolenie k podnikaniu, 
- potvrdenie príslušného mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy alebo 

záhrady,  
- doklad (dodací list alebo faktúru) o nadobudnutí predávaného tovaru so všetkými 

predpísanými náležitosťami k tovaru;  
- zdravotný preukaz, ak to vyžaduje povaha predávaného tovaru  
- potvrdenie o pridelení a zaplatení predajného stánku, miesta  
- osvedčenie o poznaní húb a liečivých rastlín,  
- doklad o kontrole zdravotnej nezávadnosti a akosti tovaru  
- veterinárne osvedčenie, stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 

osvedčenie o obsahu cudzorodých látok v rastlinných výrobkoch,  
- autorizovanú inšpekčnú knihu, 
 

Čl. 11 
Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu 

 
Správca príležitostného trhu je povinný zabezpečiť: 
a/ prideľovanie miest na predaj predávajúcim podľa kapacitných možností trhového 

miesta, 
b/ sociálne zariadenia pre predávajúcich a kupujúcich; 
c/ dostatok odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadkov, ich pravidelné 

vyprázdňovanie a dezinfekciu, vyčlenenie priestoru na umiestnenie odpadových 
nádob; 

d/ udržiavať čistotu a poriadok v priestore trhového miesta; 
e/ elektrické prípojky a zdroj pitnej vody pre stánky poskytujúce občerstvenie; 
f/ dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických predpisov a opatrení; 
g/ v prípade potreby poskytnutie vhodného priestoru s tečúcou pitnou vodou,  

potrebnú osobnú a vecnú pomoc orgánom zdravotnej a veterinárnej služby; 



h/ dozor nad dodržiavaním podmienok predaja a ostatných platných zákonov a v 
prípade potreby prizvať k zjednaniu nápravy i príslušníkov Mestskej polície 
Liptovský Mikuláš; 

i/ kontrolu oprávnenosti predaja jednotlivými osobami, oprávnenie na podnikanie v 
danej oblasti podľa osobitných predpisov, ako i povolenie na predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb vydané Mestom Liptovský Mikuláš; 

j/ kontrolu označenia stánkov menom a adresou zodpovednej osoby za predaj, ako i 
označenia tovaru cenovkami; 

k/ konať na trhovom mieste tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku 
občanov; 

l/ za porušenie povinností ustanovených v "Podmienkach predaja" /Čl. 9/ - zakázať 
predaj tovaru, prípadne vylúčiť predávajúceho z predaja; 

m/ spolupracovať s orgánmi vykonávajúcimi na trhovom mieste kontrolnú činnosť; 
n/ zabezpečiť podmienky pre ochranu zdravia, bezpečnosti a požiarnej ochrany; 
o/ kontrolu dodržiavania trhového poriadku. 
 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
 

Čl. 12 
Ceny tovaru 

 
Ceny tovarov na trhovisku sú tvorené dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim v 
zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 

PIATA ČASŤ 
 

Čl. 13 
Orgány dozoru a kontrolná činnosť 

 
1. Dozor nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia a kontrolu 

predaja na trhovisku vykonávajú: 
- poverení pracovníci Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši,  
- Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši,  
2. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových 

miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia mesta 
Liptovský Mikuláš zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, 
alebo poskytuje služby na trhovom mieste, pričom môžu uplatniť sankčné opatrenia 
v zmysle platných všeobecne záväzných predpisov. 

3. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa 
osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným nariadením dotknuté. 

 
ŠIESTA ČASŤ 

 
Čl. 14 

Sankčné opatrenia 
 

1. Porušenie ustanovení tohto VZN je porušením § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov.  



2. Zamestnanci Mestskej polície Liptovský Mikuláš a poverení zamestnanci 
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši sú oprávnení za porušenie ustanovení 
tohto VZN uložiť pokutu v blokovom konaní v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. v 
znení neskorších predpisov.  

3. Primátor mesta môže uložiť podnikateľovi právnickej osobe alebo fyzickej osobe 
oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200.000,- Sk  6 638,- € za porušenie 
nariadenia mesta podľa § 13 ods. 8 a 9 a 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.  

4. Mesto Liptovský Mikuláš môže uložiť podnikateľovi právnickej osobe alebo fyzickej 
osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia 
pokutu do výšky 500.000,- Sk  16 596,- € v zmysle § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 
178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

 
SIEDMA ČASŤ 

 
Čl. 15 

Spoločné ustanovenia 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš je oprávnené schváliť uznesením 
organizačné zabezpečenie príležitostných trhov na príslušný kalendárny rok.  
 
 
 

ÔSMA ČASŤ 
 

Čl. 16 
Záverečné ustanovenia 

 
Zmeny a doplnky č. 10/2006/VZN boli schválené MsZ v Lipt. Mikuláši dňa 
9.novembra 2006 a nadobúdajú účinnosť dňom 24. novembra 2006.  
 
Zmeny a doplnky č. 3/2009/VZN boli schválené MsZ v Lipt. Mikuláši dňa 14.mája 
2009 a nadobúdajú účinnosť dňom 1. júna 2009.  
 
 
 

Čl. II. 
 
1/ Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na týchto zmenách a doplnkoch  

všeobecne záväzného  nariadenia dňa 14. mája 2009. 
2/ Zmeny a doplnky všeobecne  záväzného  nariadenia  boli  vyhlásené  vyvesením na  

úradnej tabuli dňa 28. apríla 2009 
3/  Zmeny a doplnky všeobecne záväzného nariadenia nadobudnú účinnosť 1. júna 2009. 
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Ján Blcháč, PhD. 
                                                                                       primátor mesta 
 


