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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
, , ~;pjs prlmétora m~sta : 

MESTA LIPTOVSKY MIKULAS >-

Č. 5/2005NZN 
z 8. decembra 2005, I 

'-.J 

ktorým sa mení a dopíňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš 
Č. 7/1998NZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v znení všeobecne záväzného nariadenia Č. 412000NZN. 

Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisova ustanovení zákona 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 v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš 
toto všeobecne záväzné nariadenie: 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 7/1998NZN o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení všeobecne záväzného nariadenia Č. 
4/2000NZN sa mení a doplňa takto: 

1. Článok 3 všeobecne záväzného nariadenia znie: 

"Článok 3 
Základné pojmy 

Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie 
a) trhovým miestom trhovisko, 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, tzv. sezónne terasy alebo letné 
terasy - v tomto prípade ide o osobitný druh prevádzkarne, na ktorú sa vzťahujú podmienky 
predaja a poskytovania služieb rovnako ako v prevádzkarni, ale nevzťahuje sa na ne zákon č. 
178/1998 Z. z., 

b) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, 
ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu správcom 
trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom mesta 
Liptovský Mikuláš (ďalej len "Mesta") alebo správcu trhoviska; je uzatváratel'ný, z dôvodu 
identifikácie predávajúceho je označený všetkými náležitosťami, ktoré ukladá § 14 zákona č. 
634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisova musí vytvárať podmienky na 
predvedenie a odskúšanie výrobkov; stánok ďalej musí splňať technické, prevádzkové 
a hygienické podmienky podľa osobitných predpisov,s) 

c) stánkom s dočasným stanovišťom taký stánok, ktorý je prenosný a montovateľný, nie je súčasťou 
trhového miesta a predávajúci ho pred začatím predaja umiestni (rozloží) na vopred určené 
miesto a po ukončení predaja ho odstráni (zloží), 

d) prenosným predajným zariadením predajný stôl, predajný pult, kiosk, stojan, roznáškový kôš, 
podnos, ložná plocha vozidla a pod.; takéto zariadenie nie je trvalou súčasťou trhového miesta, je 
majetkom predávajúceho, 

5) Najmä vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (d'alej len "ÚNMS SR") č. 
246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov. výmer ÚNMS SR č. 65 publikovaný vo vestníku ÚNMS SR č. 8-9/1994; pri predaji 
potravín zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách, 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.); pri predaji spotrebného 
tovaru rozhodnutie príslušnej štátnej skúšobne (SKTC 105 pri Technickom a skúšobnom ústave stavebnom v Bratislave), 
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 109/1998 
Z. z.), vyhláška Č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky Č. 
155/1980 Zb. a vyhlášky Č. 378/1992 Zb. 



e) pojazdnou ambulantnou predajňou motorové vozidlo s ložnou plochou špeciálne upravenou 
a vyhovujúcou všeobecným technickým, prevádzkovým a hygienickým podmienkam, ktoré 
stanovujú osobitné predpisy.". 

2. Články 5 a 6 všeobecne záväzného nariadenia znejú: 

"Článok 5 
Príležitostný trh 

(1) Na území mesta sa môžu zriaďovať tieto druhy príležitostných trhov: 
a) veľkonočné trhy, 
b) Mikulášske trhy, 
c) vianočné trhy, 
d) výročné trhy, 
e) letné trhy spotrebného tovaru, 
f) predajné akcie organizované podnikatel'skými subjektami vo vstupných halách a priestoroch 

kultúrnych, športových a iných zariadení na prenosných predajných zariadeniach, alebo v 
stánkoch s prechodným stanovišťom pri významných spoločenských príležitostiach, 

g) predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v 
primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou na priestranstve alebo v priestoroch 
dočasne určených na takýto predaj. 
(2) Na príležitostnom trhu sa môžu predávať, formou stánkov s prechodným stanovišťom a na 

prenosných predajných zariadeniach, tieto výrobky: 
a) medovníky, oblátky, pražené kukuričné vločky - com flakes, sušienky, zemiakové lupienky, 

arašidy, pražené mandle, lieskové oriešky a pod. po súhlase Štátneho zdravotného ústavu, 
b) knihy, 
c) ovocie a zelenina, 
d) kvetiny, 
e) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií, 
f) drobné umelecké predmety vrátane suvenírov a drobné remeselné výrobky, 
g) domáce potreby, 
h) výrobky spotrebnej elektroniky, 
i) drobný tovar, 
j) papierenské výrobky, 
k) drogériový tovar, 
I) športové potreby a hračky,6) 
m) obuv, 
n) odevy, odevné doplnky a textilné výrobky, 
o) kožené výrobky, sedlárske a remenárske výrobky; kožušiny a výrobky z nich, 
p) pokrývky hlavy, 
q) jedlá určené na priamu konzumáciu na mieste, 
r) nealkoholické nápoje, 
s) pivo, víno, liehoviny, destiláty a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta 

alkoholu, určené na priamu konzumáciu na mieste. 
(3) Predajný čas na príležitostnom trhu začína najskôr o 8.00 hod. a končí najneskôr o 19.00 hod. 
(4) Prevádzkový čas na príležitostnom trhu začína najskôr 2 hod. pred začatím predajnej doby a 

končí najneskôr 2 hod. po skončení predajnej doby. 
(5) Predajný čas a prevádzkový čas príležitostných trhov, ktorých hlavným usporiadatel'om je 

Mesto: "Mikulášske trhy" a "Stoličné dni" upravuje osobitný predpis.?) 
(6) Správcom príležitostného trhu podl'a čl. 5 ods. 1 písm. a), c), d), e), f) a g) je prenajímateľ 

priestranstva alebo nebytového priestoru. Správu príležitostného trhu podl'a čl. 5 ods. 1 písm. 
b) vykonáva Mesto. 

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky Č. 395/1999 Z. Z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na 
hračky. 

7) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Č. 11/2004NZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhovom mieste príležitostné trhy .StoliČné dni" a .Mikulášske trhy". 
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Článok 6 
Ambulantný predaj 

(1) Na území mesta sa ambulantne môžu predávať: 
a) knihy, denná a periodická tlač, 
b) drobné umelecké predmety vrátane suvenírov a drobné remeselné výrobky, 
c) jedlá, nealkoholické nápoje, pivo, víno určené na priamu konzumáciu na mieste kde je 

bezprostredná dostupnosť k hygienickým a sociálnym zariadeniam; grilované kurčatá určené na 
priamu konzumáciu na mieste je možné predávať aj zo špeciálne upraveného prívesu motorového 
vozidla s vyhovujúcimi technickými, prevádzkovým i a hygienickými podmienkami stanovenými 
osobitnými predpismi a v blízkosti hygienických zariadení, 

d) ovocie, zelenina a priesady zeleniny; zemiaky, ovocie a zeleninu na zimné predzásobenie 
občanov je možné predávať aj z ložnej plochy motorového vozidla, 

e) kvetiny a priesady kvetín; kvety chránených rastlín8
) sa môžu predávať len 

1. ak sú pestované v kultúrach získaných povoleným spôsobom (súhlas príslušného okresného 
úradu odboru životného prostredia s ich pestovaním a voľným nakladaním - predajom), 

2. ak sú získané trhaním alebo zberom na základe výnimky vydanej Ministerstvom životného 
prostredia SR a súhlasu vlastníka pozemku, 

3. ak pochádzajú preukázatel'ne z dovozu (súhlas Ministerstva životného prostredia SR na 
dovoz a súhlas príslušného orgánu štátu vývOZU),9) 

4. zakázaný je predaj chránených rastlín, ktoré sú vždy chránené ako exempláre a invázne 
druhy rastlín, ktoré sú u nás nepôvodné, samovol'ne sa šíria a vytláčajú pôvodné druhy 
rastlín,lO) 

f) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií. 11) 
(2) Obmedzenia druhu predávaných výrobkov podľa ods. 1 neplatia pre sezónny ambulantný 

predaj vykonávaný na verejnom priestranstve pred stálou prevádzkarňou jej prevádzkovateľom. 
(3) Správu trhového miesta s ambulantným predajom, ktoré bolo zriadené na verejnom 

priestranstve, vykonáva Mesto. Správu trhového miesta s ambulantným predajom, ktoré bolo zriadené 
v priestoroch vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby formou stánkov s dočasným 
stanovišťom alebo formou prenosných predajných zariadení, vykonáva vlastník priestoru." 

Čl. II 

Mestské zastupitel'stvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 
dňa 8. decembra 2005. 

Čl. III 

Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli. 

rotu .ieai. zi,. nariadenie íe ÚČiflot ~ňlRI . /...l . . It/tt: 

V L~;t. Miku'áši. dr.a: 

Podpis prilIitura Msta: 

a) Vyhláška Ministerstva životného prostred' SR Č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch 
a spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín. chránených živočíchov a drevín. 

9) Nariadenie Rady (ES) Č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou 
obchodu s nimi v platnom zneni (Ú. v. ES L 061. 03.03.1997). 

10) Zákon Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
Príloha Č. 2 vyhlášky Č. 24/2003 Z. Z. 

11) Zákon Slovenskej národnej rady Č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov. 
§ 36 zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

3 


