
M EST o L I P T O V S K Ý M I K U L Á Š 

v Š e obe c n e z á v ä z n é nar i a den i e 

č. 6/l992!VZN 

o podmienkach stánkového a ambulantného predaja na území mesta 
Liptovský Mikuláš 

Liptovský Mikuláš, september 1992 



Mesto Liptovský Mikuláš' IC1alej len "Mesto"l ako samostatný 
samosprávny územný celok v záujme plne~a úloh, ktoré sa týkajú 
správy vnútorných vecí Mesta, v záujme zamedzenia nežiadúceho a 
nekontrolovateľného predaja tovarov a vecí na dopravne frekvento
vaných miestach verejných priestranstiev podnikaterskými aktivi
tami, v záujme dodržiavania základných hygienických podmienok 
stánkového a ambulantného predaja poživatín a živočíšnych pro
duktov, v(:;rejného poriadku, čistoty a estetiky mesta podra § II 
ods. 3 písm. gi zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zne
ní zákona č. 130/1991 Zb., zákonač. 421/1991 Zb., zákona č. 5001 
1991 Zb. a zákona č. 564/1991 Zb., s použitím zákona č. 8711987 
Zb. o veterinárnej starostlivosti v úplnom zneni vyhlásenom pod 
č. 215/1992 Zb. a záväzného opatrenia MZ SR č. Z-l 090/1981-8/3 
-08 úprava o hygienických požiadavkách na stánkový predaj poži
vatín vyd á v a dňa 17. 9. 1992 toto 

všeobecne záväzné 

č. 6/l992!VZN 

nar i a den i e 

o podmienkach stánkového a ambulantného predaja na území mesta 
Liptovský Mikuláš 

Prv Ý die l 
Všeobecné ustanovenia 

Clánok 1 
Základné ustanovenia 

III Všeobecne záväzné nariadenie IC1alej len "nariadenie:' 1 upra
vuje podmienky stánkového a ambulantného predaja Istolový 
predaj a predaj z motorových vozidiel, prívesovi na území 
mesta Liptovský Mikuláš a určuje lokality pre ambulantný 
predaj /prenosný i pojazdný/. Podmienky predaja na trhovis
ku a tržnici podrobnejšie upravuje trhový poriadok. 

121 Ambulantný predaj môžu vykonávať fyzické alebo právnické 
osoby, ktoré sa preukážu živnostenským listom alebo konces
nou listinou /včítane predaja nespracovaných rastlinných 
výrobkov, produktov z vlastnej drobnej pestovaterskej čin
nosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín pria~m 
spotrebiterom, ktoré nie sú živnosťou podra zákona č. 4551 
1991 Zb.l. Na základe tohto dokladu udelí Mestský úrad v 
Liptovskom Mikuláši laalej len :JMsÚ"1 žiadaterovi povole
nie na osobitné užívanie verejného priestranstva v lokali
te určenej týmto nariadením. Osobitné užívanie verejného 
priestranstva pre predmetný účel podlieha poplatkovej povin
nosti. 

/3/ Umiestňovanie stánkov pri jednorázových akciách podlieha 
zvláštnemu režimu, ktorý určí v organizačn,ých pokynoch po
dujatia jeho org3nizátor. Podmienkou začatia prevádzky v 
stánkoch určených na predaj poživatín je kladné odborné sta
novisko orgánu štátnej zdravotnej správy lObvodný úrad, re
ferát štátneho obvodného lekára, Liptovský Mikuláši. 

141 Prevádzka v stánkoch určených na dlhodobý i krátkodobý pre
daj poživatín a na poskytovanie stravovania a občerstvenia 
sa m~že začať len na základe kladného záväzného posudku or
gánu štátnej zdravotnej správy, ktorý odsúhlasí aj prevádz-
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kovateľor.1 rredložel:.:V l1é."'Jrr: scrtimen tu. 

/51 PrevédzkB \J st ~wcb určenýct. na dlhodobý :l' krátkodobý pre
daJ potravin ~ivoč!šnehc pôvodu sa môže za~ať len na zákla
de kladného záväzného posudku príslušného orgánu veterinár
nej starostlivost:i. IOkresná veterinárna správa Liptovský 
Mikuláš/o 

/6/ Začr!tie ctánkovéhcl '1lebo ambulantného predaja predmetov bež
ného už.ivania> naj['iä hrači.ek a iných úžitkových predmetov 
lf; v,ŕnimkou v';'robkou dekoratívneho charakterul ako sú detské 
cuml(', fsrc:bné skákacie guličky, porcelán, keramika, kovové 
ozdo:né predmety .3 podobné výrobky prichádzajúce do priameho 
a bo nepri::1mehc sty'ku se sliznicami alebo pokožkou, je pod
mi enené kladn,ým záväzným posudkom príslušného orgánu štátnej 
zdravotnej správy lpodľa miesta sidla fyzickej alebo práv
nickej osoby vykonávajúcej živnosťl oprávňujÚCi k výrobe tých
to predmetov alebo p~edložGním dokladu o ich pôvode. 

17 I Stánky, kiosky /cLúe j len'stánk-J::I pevne spojené so zemou 
a určené na dlhodobý predaj môžu ich vlastníci Iprenajíma
telial umiestňovať len na zákl<:lde stavebného povolenia prí
slušného stavebného úradu lObvodný úrad životného prostredia 
Liptovský ľvjikuláš/. Mobilné Iprenosnél stánky a stánky umiest
nené na spevnenej ploche bez ukotvenia so zemou, určené na 
dlhodobý alebo krátkodobý predaj, môžu ich vlastníci Iprena
jímatelia. umiestňovať len na základe povolenia MsÚ na oso
bitné užív9.nie verejného priestranstva. Tým však nie je dot
knutá povinnosť vlastníka stánku obstarať si iné povolenia 
ustanovené os tný~j predpismi. 

18/ Stánky podľa ods. 7 nariadenia môžu byť umiestnené len v lo
kalitách schválených mestským zastupiteľstvom. 

191 Pri konkrétnom posudzovaní stánku v záujme overenia vhodnos-
ti stay'ebného materi použitéhO pre výrobu a montáž stánku, 
v nadvaznosti na rripr'3.vovan,ý drlJ.h prevádzky lak ide o druhy 
činností, ktoré s6 'lvedené v ods. 4 a 5 nariadenial, je maji
teľ /užívateľ/ stánku povinný predložiť: 

al ak ~de o typ s t;án.ť,:u v rámc i sériove j výroby overený odpis 
závazného stanoviska p!"ísluš:lóho republikového hygienika 
o tom, že výrob.:~ daného typu stánk:1 je povolená na určené 
použitie, 

bi ak ide o ot01:yc stánKU odL stanovisko príSlušného 
i~staVl1 ~1Ygí rOl." ej:ide,nio::'óP'i? /daJej len "IJHE"/. 

Lokality určené pre ambulantný predaj 

/11 Prenosný a poj z ambul' .. Hl tný predaj je povolený výhradne: 

al pred vjazdom cl.::: areálu nemocnice v časti mesta Palúdzka 
lul. Pal1,idžans - len stolový predaj pre sortiment re-
z2r:é kve ty ct kvetinárske v~ŕrobky, ovocie, zelenina /1 + 
Imiesto/; 

b/ nám. ;':Iieru }:'re:i pasážou. do areálu Dm~U SLUŽIEB Ijužná 
strmlai - stolový predaj pre sortiment rozširovanie 
tlače, t.J. kníh, časopisov, periodik, inzercií, lotérii, 
vyobrazení a poo. s výnimkou tej) ktorá ~e spôsobilá ohro
ziť mravnosť /2 + l miesto, max. 3 x 6 m l; 

cl nám. ;\~ieru, D')~,' SLUŽIE8 Ij').žná. strana pred CK INTĽRTOURI 
- len stolový rre pre sortiment knihy a vyobrazenia 
/1 miesto/, 
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né.m. ~,1ieru, ii srUŽIE3 /ju'7.ná strana pred CK INTERTOURI 
-- lej:) stcúový' pred,j pre sortiment lotérie a inzercie 
li miesto, sax ti m-I; 
n::ímo Mie!".l. DOl;: SI':;ŽIEB Izápadná strana pred CK INTER
'i;OUHI - 1e11. stolový pre~aj pre sortiment lotér:Le a inzer
cie /1 miesto, max. 6 m l; 
nám. • .11ieru, DOM S LUŽIE'l , pred informačným strediskom /zo ') 
západnej str~nyl - len stolový predaj II miesto, max. 6 m~/; 
nám. Mieru, 'L~'ŕ{oVIST;:O - ler, s tolový predaj; 
parkoviske ct hotelom l.L GHECO Izápadná stranal, ul. 
Eollé~o - :en rre predaj z motorového vozidla, prívesu 
pre sortiment nepotravinársky tovar II miestol; 
nám. Osloboditeľov, chodník pred Pongrácovskou kúriou 
/v;Tcb~d.ná str~!la v mieste napojenia na ul. Moyzesovul 
- len pre stolov'! preda~j s výnimkou predaja ovocia a zele-
niny /2 mies i 

jl nám. oslobodi tel~ov /výcbodná stranal, chodník pred domom 
č. 21/85 - le.l pre stolový predaj kníh, časo~)Ísov, vyobra
zení~ inzercii a lotérií /1 miesto, max. 8 m li 

kl nám. Osloboditeľov Izápadná strana! pred budovou SŠS 
- len pre stolový predaj lotérií, inzercií ~ vyobrazení 
humanitárnej povahy 13 miesta, max. 3 x 6 m l; 

II ul. l. mája; ul. Tranovského, chodník pri stánku PNS 
- len stolovy predaj pre sortiment lotérie, inzercie, 
vyobrazenia /1 miesto/; 

ml Nábr. ;';'. ouolu, ul. Za H3.vlovci, parkovisko oproti 
stánku NS j:'ri údržbárskom stredisku SBD - ambulantný 
?redaj 110 miEst!; 

nl sídlisko Podbrezir~y, ul. Smrečianska, parkovisko oproti 
predajni Potraviny /východná stranal - ambulantný pre
daj 15 miest - pre sortiment ovocie, zelenina; 2 miesta 
- pre sortimeGl f'otravinárs výrobky; l miesto - pre 
sortiment neDotravinárskc výrobky d ľudové umelecké 
predm.e ty 1 ; 

ol sídlisko Poc.tbreziny, ul. Jabloňová, vyhradené miesto 
pre zásobovacie vozidlo - len pre predaj z motorového 
vozidla /1 esto/; 

pi mestské časť Plo§tin, pred obchodným strediskom - ambu
lantný pre j /2 miesta/; 

rl mestská časť Iľanovo, pred obchodným strediskom - ambu
lantný rredaj /2 miesta/~ 

s/ mestská časť Ondrašová, pred kult1Jrnym domom lul. Pon
grácovská/ - len pre predaj z motorových vozidiel 12 
miesta/; 

ti mestská čaE:ť Stošice - ambulantný predaj 12 miesta/. 

/2/ Povolenie nov~ích lokalit nad rámec taxatívne určen,ých v us
tanoveniach čl. 2 ods. l m~že udeliť mestské zastupiteľstvo. 
Výnimku z POČhl miest určených v jednotlivých lokSili tách a 
zo sortimentu, v prfpade verejného iS. spoločensky potrebného 
záujmu, môže I,;,deliť rrimátor mesta. 

die l 

Podmienk'tJ predaja 

Cl.ánok 3 
Podmienky stánkového predaja 

/11 Stánok určený na. dlhodobý predaj poživatín musí byť vybave
ný teč'ícon pitnou. vodou; vrátane odpadu napojeného do kana-
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lizácie. V prípade poskytovania tzv. rýchleho občerstvenia 
musí byť vybavený aj teplou vodouo 

121 U stánkov s dlhodobým predajom It.j. aj počas zimného obdo
bial je majiteľ stánku povinný dodržať garancie na vhodné 
mikroklimatické podmienky vo vnútri stánku. 

131 Stánok musí byť označený názvom a sídlom firmy a menom pra
covníka zodpovedného za predaj; stánok fyzickej osoby musí 
byť označený menom vlastníka /uživateľa/ a adresou miesta 
jeho trvalého bydliska. 

14/ V stánku musí byť na viditeľnom mieste vyznačený čas preda-o 
ja vyhovujúci miestnym podmienkam a potrebám obyvateľov. 

151 Na odkladanie smetí, odpadkov a zvyškov jedál musia sa pou
žívať nádoby na to určené. Ich umiestnenie a pravidelné od
vážanie lčistenie a dezinfekciul zabezpečuje vlastník luží
vateľl stánku na vlastné náklady. 

161 Vlastník lužívateľl stánku zodpovedá za jeho dobrý technic
ký stav, ktorý zabezpečuje pravidelnou údržbou; je povinný 
bez prieťahov odstranovať estetické závady stánku i závady 
spôsobené treťou osobou, ak nebola zjstená jej totožnosť. 

Clánok 4 
Podmienky ambulantného predaja 

11/ Ambulantný predaj poživatín Istolový predaj a predaj z mo
torových vozidiel/ sa m~že začať len na základe predchádza
júceho prejednania s ÚRE. 

12/ Podmienky stolového predaja 
al vlastníci lužívatelial obchodov a zariadení služieb môžu 

za úplatu vykonávať stolový predaj na verejnom priestran
stve pred svojím obchodom Izariadeníml pod podmienkou že 
zaistia bezpečnú priechodnosť chodníka Idopravnejrozpty
lovej plochyl v min. šírke 1,5 m a len v sortimente /čin
nostil, ktorý je predmetom podnikateľskej aktivity práv
nickej alebo fyzickej osoby v konkrétnej prevádzke; 

bi podnikatelia Iprávnické alebo fyzické osoby/, ktorí nie 
sú vlastníkmi alebo užívateľmi obchodov a zariadení slu
žieb, môžu Z3 úplatu vykonávať stolový predaj na verej
nom priestranstve len v lokalitách určen1ch v tomto na
riadení a len na základe povolenia MsÚ; ~ 

cl predajný st01 musí byť na viditeľnom mieste označený vý
veskou podľa čl. 3 ods. 3 tohto nariadenia; 

dl predajný st01, v pr:ípade nepriaznivého počasi;), m~že byť 
vybavený dáždnikom /slnečnikom/; 

el tovar môže byť vystavený len na stojanoch, ktoré spfňajú 
požiadavku estetickej úrovne; 

fina odkladanie smeti a odpsdkov súvisiacich s predajom 
musia byť v blízkosti predajnéto stola umiestnené koše 
na odpadky; ak si to charakter predávaného tovaru Islu-· 
žiebl vyžaduje, je predávaj~ci povinný zabezpečiť na 
vlastné náklady zvýšený počet odpadkových košov, vrátane 
zabezpečenia ich odvážania, resp. ich čistenia. 

131 Podmienky predaja z motorových vozidiel 
al vozidlo musí byť na viditeľnom mieste označené podľa 

čl. 3 ods. 3 tohto nariadenia; 
bi tovar sa m~že predávať iba v originálnom malospotrebiteľ-
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skom balení alebo v nevratných obaloch, na nevratných 
táckach a nevratných nápojových pohároch, bez aalšieho 
porcovania; v prípade predaja ovocia a zeleniny sa uPljš
ťa od použitia malospotrebiteľského balenia; porcovan 
je však neprípustn~; . 
mliečne výrobky, maso Ilen balíčkovél a hydina musia byť 
neustále chladené. 

Tre t í die l 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

Clánok 5 
Spoločné ustanovenia 

111 Stánkový a ambulantný predaj podlieha poplatkovej povinnos
ti za používanie verejného priestranstva. Výška poplatku sa 
stanovuje podľa sadzobníka miestnych poplatkov lnariadenie 
č. '2/l992!VZN o miestnychpoplatkoch/. Pri používaní parko-
vísk s organizovanou p~evádzkou za predaj z motorových vo
zidiel sa platí poplatok podľa tarify prevádzkového poriad
ku parkoviska. V prípade stánkov umiestnených na základe 
stavebného povolenia sa stanoví cena za dočasné užívanie 
pozemku dohodou v nájomnej zmluve. 

121 Podnikatelia Iprávnické alebo fyzické osoby! môžu vykonávať 
stánkový a ambulantný predaj bez úplaty a to mimo pozemky 
Mesta alebo štátu. Sú však povinní dodržať ustanovenia oso
bitných predrisov, uzavrieť písomnú dohodu s vlastníkom 
pozemku lak nie sú sami vlastníkmi nehnuteľnostil o pod: 
mienkach jeho prenájmu a požiadať Mesto o udelenie závaz
ného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti Ik umiest
neniu prevádzkárne/. 

131 Právnické alebo fyzické osoby nemajú právny nárok navyhra
denie priestoru Iverejného priestranstval pre stánkový ebo 
ambulantný predaj mimo trhovisko Itržnicu/. 

14/ Predávaný tovar musí byť viditeľne označený cenovkami; pre
dávajúci nesmie o predávanom tovare uvádzať nepravdivé úda
je s cieľom oklamať spotrebiteľa. 

15/ Tovar sa nesmie predávať po uplynutí záručnej doby Ipo leho
te spotrebyl, ani inak akostne narušený. 

/6/ Predávať živé zvieratá stánkovým alebo ambulantným predajom 
je zakázané. Zákaz sa nevzťahuje na predaj živých rýb počas 
predvianočného predaja. 

/7/ Predávať huby môžu len fyzické osoby, ktoré majú preukaz 
o absolvovaní predpísaných skúšok. Overenú kópiu preukazu, 
vrátane povolených druhov, umiestniť na viditeľnom mieste. 

/81 Mäkké cukrárske výrobky ltorty, rolády, rezy a pod.1 a iné 
rýchlo sa kaziace poživatiny lšaláty, majonézy, rôsoly, 
maslové, tvarohové alebo tukové peny, nátierky, zmrzliny 
a pod./ a výrobky z mletého m~sa sa ambulantným sp0sobom 
vôbec nesmú predávať. Môžu sa predávať len v stánkoch urče
ných na predaj poživatín, ktoré sú vybavené chladiarenským 
zariadením. 

/9/ Predávajúci musia mať v prípade predaja poživatín oblečený 
ochranný odev a dodržiavať osobnú hygienu. Pri predaji ne
balených poživatín, s výnimkou ovocia a zeleniny, používať 
vhodné náčinie a náradie. 
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/101 Tovary s odlišnými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami 
nesmú byť vystavené vedľa seba /napr. potraviny s kozmeti
kou alebo tabakovými výrobkami ct pod.l. 

/11/ predaj a rozširovanie tlače /novin, časopisov a periodíkl 
kolportérmi a predaj lotérie /žrebovl bez používania sto
líkov, stojanov alebo motorových vozidiel sa povoľuje na 
celom území mesta Liptovský Mikuláš. 

/12/ Zakazuje sa predaj tovaru, ktorý nezodpovedá predpisom o 
bezpečnosti a ochrane zdravia a osobitným predpisom/o tech
nickej normalizácii, o štátnom sklíšobníctve a pod. I. 

113/ Za neoprávnený predaj sa považuje aj predaj tovaru nad rá
mec taxatívne určený v udelenom povolení na osobitné užíva
nie verejného priestranstva. 

/14/ Prevádzk~ stánku alebo ambulantný predaj nesmie svojou čin
nosťou negatívne ovplyvňovať okolie /hlukom, zápachom a 
pod.l. 

/15/ Fyzické a právnické osoby vykonávajúce stánkový alebo ambu
lantný predaj /prenosný a pojazdný/ sú povinné sústavne 
udržiavať miesto predaja v čistom stave Ipriestory a vnú
torné zariaden stánku, predajné stoly, stojany a motoro
vé vozidlál a po skončení prevádzkY /denne/ verejné prie
stranstvo zanechať čisté 9. upratané. 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

11/ Pri kontrole predaja oprávnenými osobami sa musí predávajúci 
preukázať preukazom totožnosti a predložiť: 
a/ potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku /povolenie na 

umiestnenie stánku, povolenie na umiestnenie zariadenia 
zabezpečujúceho ambulantný predaj/; 

bi povolenie /doklad/ oprávňujúci k predaju, rozširovaniu 
vecí a k vykonávaniu služieb, vydaný podľa osobitných pred
pisov /živnostenský list, koncesná listin~/; 

cl pracovnú zmluvu /originál alebo overenú kopiu/, ak predá
vajúci sám nemá povolenie k podnikaniu; 

d/ v prípade predaja nespracovaných rastlinných produktov 
z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti fyzickými oso
bami potvrdenie príslušného obecného úradu, že fyzická 
osoba je vlastníkom pozem~, ktorý je predmetom činnosti; 

e/ pri predaji poživatín závazný posudOk príSlušného orgánu 
štátnej zdravotnej správy, zdravotný preukaz alebo osved
čenie o zdravotnej spôsobilosti pracovníka v potravinárstve; 

fi pri predaji predmetov bežného užívania záväzný posudok or
gánu štátnej zdravotnej správy oprávňujúci k výrobe týchto 
predmetov Idoklad o ich pôvode/; 

gi pri predaji potravín živočíšneho pôvodu záväzný posudOk 
príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti; 

hl pri predaji húb preukaz o absolvovaní predpísaných skúšok. 
12/ Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa kvalifikuje ako za

vinené konanie Ipriestupok/. Fyzickej osobe, ktorá priestu
pok spácha, môže byť uložený s3nkčný postih /pokuta/ v kona
ní o priestupku /príp. v blokovom konaní/ podľa zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 4721 
1990 Zb., zákona S1~ č. 524/1990 Zb. a zákonného opatrenia 
P SNR č. 57/1991 Zb. Konaním o priestupku porušenia podmie-
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nok stánkového a ambulantného predaja nie sú dotknuté usta
novenia o sankciách podľa osobitných predpisov. 

131 Zrušujú sa zásady povoľovania stánkového a ambulantného pre
daja na území mesta Liptovský Mikuláš č. ZP-SVPD/199l/2. 

141 Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. októbrom 1992. 

MUDr. Alexander Slafkovský v.r. 
primátor mesta 


