
SCHVÁLENÉ VZN BOLO 
VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DÍM:
PODPIS:

Mesto Liptovský Mikuláš podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zákona SNR č. 250/2007 
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov, vydáva toto

2 9 CZ 2018 

0 7 03 2018

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č. 1/2018/VZN

o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - 
príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok)

PRVÁ ČASŤ 
Úvodné ustanovenia

ČI. 1
Účel nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhovom mieste - verejnom priestranstve určenom na príležitostné trhy v meste Liptovský 
Mikuláš, ktorých organizátorom a spoluorganizátorom je mesto Liptovský Mikuláš (ďalej len správca 
trhového miesta) a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš

DRUHÁ ČASŤ 
Základné ustanovenia

ČI. 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 ambulantný predaj,
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvalé vyhradené na sústredený predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb,
c) tržnicou kryté zariadenie trvalé účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

v prevádzkárňach 1> a na prenosných predajných zariadeniach,
d) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom 

na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj vlastných použitých 
textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými 
osobami medzi sebou,

e) ambulantným predajom ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, 
predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na 
verejnom priestranstve pred prevadzkárňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné 
predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje 
stavebné povolenie podľa osobitného predpisu2),

f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, 
ktorý je stavbou 3) umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený predávajúcim alebo 
prenajatý predávajúcemu,

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

h) 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,

i) pojazdnou predajňou motorové vozidlo vyhovujúce všeobecným technickým a hygienickým 
podmienkam, ktoré stanovujú osobitné predpisy 16>, a ktorého technická spôsobilosť bola 
schválená ako pojazdná predajňa a uvedená v osvedčení o evidencii vozidla 11>.
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2. Za trhové miesto sa na účely tohto zákona 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 akciu4).

3. 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.

4. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, 
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov5).

ČI. 3
Trhové miesta

1. Na území mesta Liptovský Mikuláš sú zriadené tieto trhové miesta:
a) Trhoviská:

1. TRHOVISKO PODBREZINY v správe VPS LM, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. T RHOVISKO OC CENTRAL v správe VINCENTIS s.r.o., Majoránová č. 64, 821 07 Bratislava

b) Priestranstvá určené na príležitostné trhy:
1. Centrum mesta ohraničené časťou ulice Štúrovej od križovatky s ul. Hollého pokračujúce 

východným smerom, vrátane Námestia Osloboditeľov ohraničené priečeliami budov, časť ulice 1. 
mája po križovatku s ul. Tranovského v správe Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 
42 Liptovský Mikuláš. Správ príležitostného trhu vykonáva Ing. Michaela Mlynčeková, tlf.: 
044/5565221.

2. Priestory Domu kultúry Liptovský Mikuláš v správe Dom kultúry Liptovský Mikuláš, Hollého 4, 031 
Liptovský Mikuláš. Správu príležitostného trhu vykonáva Mgr. René Devečka,

tlf. :044/5564016.
3. Priestor pred hlavným vchodom do OD Prior, ul. Štúrova v správe OD Prior STRED, a. s., 

Námestie SNP 2497, Zvolen. Správu príležitostného trhu vykonáva Rastislav Profant, tlf.: 
044/5524841.

4. Priestor pred HM Tesco, Kamenné pole 4447/2, v správe HM TESCO STORES, a. s., Kamenné 
námestie 1/A, 815 61 Bratislava. Správu príležitostného trhu vykonáva Ing. Pavol Čavajda, tlf.: 
044/5518411

2. Mesto podľa § 4 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. zveruje správu trhoviska uvedeného v čl. 3 ods. 1 
písm. a), bod 1. Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš.

3. So súhlasom správcu trhoviska môže nájomca stánku s trvalým stanovišťom vystaviť tovar pred svoj 
prenajatý predajný stánok na vlastných prenosných predajných zariadeniach (stojanoch, pultoch, 
predajných košoch a pod.).

4. So súhlasom správcu trhoviska, na ktorom sú zriadené stánky s trvalým stanovišťom a za podmienok, 
ktoré správca trhoviska stanoví v trhovom poriadku, môže predávajúci predávať výrobky aj na 
vlastných prenosných predajných zariadeniach, ale len v rozsahu určenom v čl. 2 ods. 1, písm. h) a i) 
tohto nariadenia.

5. Predaj výrobkov z ložnej plochy motorových vozidiel alebo z ložnej plochy ich prívesov je na 
trhoviskách zakázaný. Motorové dopravné prostriedky, ktorými sa zásobujú trhoviská, môžu byť 
v tomto priestore len počas nevyhnutnej potreby. Predávať potraviny z motorových vozidiel možno len 
vtedy, ak sú vozidlá na takúto činnosť technicky a hygienicky prispôsobené tak, aby nebola narušená 
kvalita a bezpečnosť potravín16), a ak spĺňajú definíciu pojazdnej predajne uvedenej v Čl. 2 ods. 1, 
písm. i). Vykladať tovar mimo predajnú plochu, ktorá je súčasťou vozidla je zakázané.

6. Trhové poriadky trhovísk uvedených v ČI. 3, ods. 1, písm. a) sú prílohami č. 1. a 2. tohto VZN.
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Cl. 4
Príležitostný trh

1. Na území mesta sa môžu zriaďovať tieto druhy príležitostných trhov:
a) Mikulášsky jarmok,
b) Stoličné dni,
c) Vianočné trhy,
d) výročné trhy,
e) letné trhy spotrebného tovaru
f) letné slávnosti,
g) kultúrne akcie
h) iné akcie organizované alebo spoluorganizované mestom Liptovský Mikuláš



i) predajné akcie organizované podnikateľskými subjektmi vo vstupných halách a priestoroch 
kultúrnych, športových a iných zariadení na prenosných predajných zariadeniach, alebo v stánkoch 
s prechodným stanovišťom pri významných spoločenských príležitostiach.

2. Podmienky predaja na príležitostných trhoch Mikulášsky jarmok, Stoličné dni a Vianočné trhy upravujú 
prílohy č. 3. 4. a 5. (trhové poriadky) tohto VZN.

3. Ostatné príležitostné trhy sa riadia všeobecnými ustanoveniami v článkoch 5 až 10 tohto VZN.

ČI. 5
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, ktoré môže niektoré čiastkové úlohy súvisiace so správou príležitostných trhov 
postúpiť osobitnou dohodou fyzickým osobám - podnikateľom alebo právnickým osobám, ktoré majú 
takýto predmet činnosti vo svojom predmete činnosti podnikania.

2. Rozmiestnenie predajných plôch na každom príležitostnom trhu v príslušnom kalendárnom roku bude 
oznámené na základe osobitného organizačného pokynu, ktorý vydá správca trhového miesta.

ČI. 6
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas príležitostných trhov

1. Prevádzkový čas začína štyri hodiny pred začatím predajného času a končí dve hodiny po skončení 
predajného času.

2. Predajný čas:
a) letné obdobie (od 1.4. do 31.10) 

pondelok...
utorok......
streda......
štvrtok.....
piatok......
sobota.....
nedeľa.....

od 10,00-18,00 hod. 
od 10,00-18,00 hod. 
od 10,00-18,00 hod. 
od 10,00-20,00 hod.
od 10,00 - 22,00 hod. (občerstvenie do 24,00 hod.) 
od 08,00 - 20,00 hod. (občerstvenie do 24,00 hod.) 
od 08,00-18,00 hod.

b) zimné obdobie (od 1.11. do 31.3) 
pondelok...
utorok......
streda......
štvrtok.....
piatok......
sobota.....

3. Prevádzkový a predajný čas príležitostného trhu môže v opodstatnených prípadoch, ak si to vyžiada 
verejný záujem, upraviť správca trhového miesta s podmienkou, že túto zmenu riadne vyznačí v 
organizačných pokynoch, ktoré budú záväzné ku konkrétnemu podujatiu.

ČI. 7
Všeobecné podmienky a kontrola predaja na príležitostných trhoch

od 10,00- 18,00 hod. 
od 10,00-18,00 hod. 
od 10,00-18,00 hod. 
od 10,00-18,00 hod.
od 10,00 - 22,00 hod. (občerstvenie do 24,00 hod.) 
od 08,00 - 18,00 hod. (občerstvenie do 24,00 hod.)

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 aj prípojné vozidlá /okrem zvláštnych povolení vydaných správcom trhového 

miesta a to iba v tom prípade, ak rozmer motorového vozidla nepresahuje rozmer predajného 
stánku/, a s výnimkou motorových a prípojných vozidiel definovaných ako pojazdná predajňa 
v zmysle ČI.2, ods. 1, písm. i).

c) jazdiť motorovými vozidlami a bicyklami, okrem technickej obsluhy.
2. Pri zriaďovaní stánkov na príležitostný predaj je nutné postupovať v zmysle osobitného predpisu. 16>
3. Premiestňovanie predajných stánkov a zmena lokality v rozpore s vydaným povolením počas

príležitostných trhov nie sú povolené.
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4. Zásobovanie a dovoz tovaru motorovými vozidlami na trhové miesto je možné vždy v prevádzkovom 
čase, pričom každý účastník je povinný rešpektovať pokyny a nariadenia správcu trhového miesta a 
príslušníkov mestskej polície. Pri vjazde na trhové miesto motorovými vozidlami je nutné sa riadiť 
dopravným značením a pokynmi príslušníkov mestskej polície.

ČI. 8
Predaj na príležitostnom trhu

1. Na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia správcu trhového miesta predávať výrobky a 
poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov 6>,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny 7>,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho 

rozmnoženinou.

ČI. 9
Sortiment a obmedzenie predaja na príležitostnom trhu

1. Na príležitostnom trhu možno predávať nasledujúci tovar:
a) potravinárske výrobky, ovocie a zelenina - tieto výrobky musia vyhovovať hygienickým 

požiadavkám v zmysle platných predpisov, potravinárske výrobky, u ktorých sa vyžadujú osobitné 
podmienky skladovania (napr. mliečne výrobky, mäsové výrobky a pod.) musia byť skladované v 
predajných miestach tak, aby sa zachovala kvalita, zdravotná neškodnosť a biologická hodnota. 
Rýchlo sa kaziace potraviny sa musia uchovávať trvalé schladené resp. zmrazené. Výrobky, ktoré 
si vyžadujú osobitné podmienky skladovania, môžu byť predávané len v predajných miestach, 
ktoré sú technicky na to vybavené. Nebalené potravinárske výrobky pri predaji musia byť chránené 
pred kontamináciou (t.j. musia mať vhodné technické vybavenie napr. presklené vitríny, dózy a 
pod.),

b) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, dreviny, 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) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
e) sladkovodné trhové ryby,
f) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných 

hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
g) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
h) kožené výrobky, sedlárske a remenárske výrobky, kožušiny a výrobky z nich,
i) pokrývky hlavy,
j) nealkoholické nápoje,
k) pivo, víno, liehoviny, destiláty a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta 

alkoholu, spotrebiteľsky balené alebo určené na priamu konzumáciu na mieste,
l) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 

elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky
9)

2. Predaj potravín, ovocia a zeleniny z motorových vozidiel možno len vtedy, ak sú vozidlá na takúto 
činnosť technicky a hygienicky prispôsobené tak, aby nebola narušená kvalita a bezpečnosť 
potravín16), a ak spĺňajú definíciu pojazdnej predajne uvedenej v ČI. 2 ods. 1, písm. i). Vykladať tovar 
mimo predajnú plochu, ktorá je súčasťou vozidla je zakázané.

3. Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené podmienky, ktoré vyhovujú zdravotným a kvalitatívnym 
požiadavkám:
a) včelí med musí byť zmyslovo bezchybný, hygienicky a zdravotne nezávadný, plnený do hygienicky 

nezávadných obalov s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu spotreby.
b) Pri predaji včelieho medu a produktov z neho je predajca povinný dodržať nasledovné:

Med určený na ľudskú potrebu musí pochádzať od registrovaného predajcu, ktorý je držiteľom 
včelstiev, vykonáva zber a balenie včelieho medu vo vlastných priestoroch a je na dodávanie alebo 
priamy predaj osobitne zaregistrovaný v zmysle osobitného predpisu 21) Predajca musí mat tento 
doklad o registrácií k dispozícií.



c) Predaj medu upravujú osobitné prepisy 22>
d) huby možno predávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle §15 ods. 3 

písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČI. 10
Cena nájomného za prenajatú plochu počas konania príležitostných trhov

1. Výška nájomného je stanovená po dobu trvania dvoch dní:
a) stánky so spotrebným tovarom:
b) stánky s potravinárskym tovarom:
c) stánky poskytujúce občerstvenie:

50,- € za stánok do 2x2m (šírka x hĺbka) 
40,- € za stánok do 2x2m (šírka x hĺbka) 
23,- € za m2

2. Výška nájomného je stanovená po dobu trvania troch dní:
a) stánky so spotrebným tovarom:
b) stánky s potravinárskym tovarom:
c) stánky poskytujúce občerstvenie:

70,- € za stánok do 2x2m (šírka x hĺbka) 
55,- € za stánok do 2x2m (šírka x hĺbka) 
34,- € za m2

3. Ak je rozmer stánku so spotrebným tovarom a potravinárskym tovarom väčší ako je uvedené v bode 1 
a 2 tohto článku VZN, predávajúci zaplatí zvýšené nájomné o celú výšku nájmu zabratého ďalšieho 
trhového miesta.

4. Stánky, v ktorých sa predávajú výrobky ľudových remesiel spojené s ukážkami ich výroby je plocha 2 x 
2m poskytnutá bezplatne. Ak je rozmer daného stánku väčší je spoplatnený podľa bodu 1 písm. 
a) alebo bodu 2 písm. b) tohto článku.

5. Nájomné zaplatené za prenajatú plochu správca trhového miesta nevracia.
6. Cenu nájomného za prenajatú plochu počas konania príležitostných trhov môže správca trhového 

miesta v opodstatnených prípadoch upraviť s podmienkou, že táto zmena bude riadne vyznačená 
v organizačných pokynoch, ktoré budú záväzné ku konkrétnemu podujatiu.

ČI. 11
Ambulantný predaj

1. Na území mesta sa ambulantne môžu predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) spotrebné výrobky,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny,
e) ovocie a zelenina,
f) potraviny vrátane balených mrazených krémov a balenej zmrzliny
g) kvetiny, dreviny a priesady
h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
i) sladkovodné trhové ryby.

2. Predaj sladkovodných trhových rýb a drevín určených pre vianočný predaj je možný len pred 
obchodnými domami HM TESCO, Prior a na tržniciach uvedených v článku 3, ods. 1) písm. a).

3. Potravinárske výrobky, ovocie a zelenina je možné predávať len na trhoviskách uvedených v ČI. 3, ods. 
1, písm. a). Potravinárske výrobky, ovocia a zelenina je možné predávať aj v okrajových mestských 
častiach mesta kde absentuje potrebná obchodná vybavenosť a to len na schválených trhových 
miestach a len z pojazdnej predajne definovanej v ČI. 2 ods. 1, písm. i) - tieto výrobky musia vyhovovať 
hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov, potravinárske výrobky, u ktorých sa vyžadujú 
osobitné podmienky skladovania (napr. mliečne výrobky, mäsové výrobky a pod.) musia byť 
skladované v predajných miestach tak, aby sa zachovala kvalita, zdravotná neškodnosť a biologická 
hodnota. Rýchlo sa kaziace potraviny sa musia uchovávať trvalé schladené resp. zmrazené. Výrobky, 
ktoré si vyžadujú osobitné podmienky skladovania, môžu byť predávané len v predajných miestach, 
ktoré sú technicky na to vybavené. Nebalené potravinárske výrobky pri predaji musia byť chránené 
pred kontamináciou (t.j. musia mať vhodné technické vybavenie napr. presklené vitríny, dózy a pod.

4. Ambulantný predaj potravín z motorových vozidiel možno len vtedy, ak sú vozidlá na takúto činnosť 
technicky a hygienicky prispôsobené tak, aby nebola narušená kvalita a bezpečnosť potravín16), a ak 
spĺňajú definíciu pojazdnej predajne uvedenej v ČI. 2 ods. 1, písm. i). Vykladať tovar mimo predajnú 
plochu, ktorá je súčasťou vozidla je zakázané.
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5. V centrálnej mestskej zóne ohraničenej časťou ulice Štúrovej od križovatky s ul. Hollého pokračujúce 
východným smerom, vrátane Námestia Osloboditeľov ohraničené priečeliami budov, časť ulice 1. mája 
po križovatku s ul. Tranovského je zakázaný ambulantný predaj drevín a priesad.

6. Ambulantný predaj v centrálnej mestskej zóne vymedzenej platným územným plánom mesta Liptovský 
Mikuláš je možný len z prenosných predajných zariadení typu predajný stôl, pult a stojan.

7. Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce sa zakazuje; obcou sa na účely tohto VZN 
rozumie územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec obce, ako aj územie 
vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec miestnej časti obce.

8. 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.

ČI. 12
Druh poskytovaných služieb na trhových miestach

1. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) rezanie kapusty,
g) fotografické, video a reprografické služby,
h) brašnárske služby,
i) vypožičanie športových potrieb (napr. korčule a pod.)

ČI. 13
Zákaz predaja na trhových miestach

1. Na trhových miestach je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a výbušné predmety
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo11*,
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov,
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej 

vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a 
na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na 
základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,

k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín
l) huby okrem čerstvých jedlých húb12* a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli 

spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov13*.
2. O obmedzeniach podávania iných druhov potravín môže rozhodnúť orgán na ochranu zdravia podľa

aktuálnej epidemiologickej situácie.

ČI. 14
Podmienky predaja na trhových miestach

1. Fyzické osoby 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 umožniť výkon úradnej kontroly a zabezpečiť splnenie uložených opatrení.

2. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí byť zdravotne neškodný a musí zodpovedať 
kvalitatívnym podmienkam.

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



dostupnom mieste. Tovar musí byť označený v zmysle platnej legislatívy (druhom, triedou, prípadne 
odrodou, krajinou pôvodu,...).

4. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru na 
kontrolu zdravotnej nezávadnosti a kvality. 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 kvality ako i peňažnú sankciu podľa platných predpisov,
b) upozorní na túto skutočnosť správcu trhového miesta a príslušný orgán, u ktorého je predávajúci 

registrovaný.
6. Mesto Liptovský Mikuláš, orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy, orgán štátnej správy na 

úseku verejného zdravotníctva, Slovenská obchodná inšpekcia môžu obmedziť alebo zakázať predaj 
niektorých tovarov vzhľadom na podmienky predaja, kvalitu a nákazovú situáciu.

7. Podmienkou predaja predávajúceho na trhovom mieste je platné povolenie k predaju vydané 
správcom trhového miesta.

8. Všetky fyzické a právnické osoby, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z., sú 
povinné pri predaji tovaru používať elektronické registračné pokladnice, alebo virtuálnej registračnej 
pokladnice14' na vedenie evidencie tržieb.

9. Majiteľ stánku je povinný na dobu svojej neprítomnosti určiť zodpovedného zástupcu.
10. Stánky, v ktorých sa predávajú potraviny, musia byť vybavené vhodným predajným pultom, rohožami 

a regálmi tak, aby potraviny neboli skladované na zemi a musia mať rozhodnutie príslušného 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) k prevádzke.

11. Stánky, v ktorých sa predáva nebalený potravinársky tovar15' musia mať zariadenie s tečúcou pitnou 
vodou na umývanie rúk a náradia, musia byť vybavené čistiacimi prostriedkami, mydlom, 
jednorázovými utierkami a nádobami na odpad. Stánky musia byť vybavené vhodným predajným 
pultom, rohožami a regálmi tak, aby potraviny neboli skladované na zemi a musia mať rozhodnutie 
príslušného RÚVZ k prevádzke.

12. Potraviny a nápoje môžu byť podávané len v jednorazových nenávratných obaloch a pohároch.
13. Na skladovanie potravín - mäso, mäsové výrobky, mliečne výrobky, musia byť zabezpečené a včas 

zapojené chladiace a mraziace zariadenia. Musí byť zabezpečené oddelené skladovanie všetkých 
nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich zdravotnú neškodnosť a kvalitu 16>.

14. Príprava občerstvenia musí byť oddelená od verejného priestranstva.
15. Nebalené potraviny musia byť pri vystavovaní chránené pred kontamináciou, t.j. zakryté vhodným 

obalom.
16. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude vykonávať predaj potravín a surovín musí zabezpečiť 

na predajnom mieste vyhovujúce podmienky pre skladovanie a predaj.
17. Majiteľ stánku (zodpovedná osoba) počas celého priebehu príležitostného trhu si zabezpečuje 

stráženie stánkov sám a na vlastné náklady.
18. Pripojenie stánkov na elektrickú energiu je možné len s certifikovanými prenosnými elektrickými 

zariadeniami v zmysle STN EN 33 1610.
19. Majiteľ stánku (zodpovedná osoba) je povinný dodržiavať platné predpisy bezpečnosti ochrany zdravia 

pri práci a platné predpisy požiarnej ochrany. Stánky musia vyhovovať platným STN.

TRETIA ČASŤ

Cl. 15
Povinnosti predávajúcich fyzických osôb a právnických osôb na trhových miestach

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa 

osobitných predpisov,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať 

predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu 

správnosti váženia,
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g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných 
predpisov.

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s 
ambulantným predajom a orgánu dozoru
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné 

zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter 

predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov 

medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná poskytnúť orgánom dozoru na 

ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky 
pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.

ČI. 16
Práva a povinnosti správcu trhového miesta

1. Správca trhového miesta kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len “oprávnenie na podnikanie“) podľa osobitných 

predpisov 20> a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice podľa 

osobitných predpisov, 14>
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich 

skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných 

výrobkov (ďalej len „vlastné použité výrobky“) fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných 
trhoch; primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne 
s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.

2. Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho. 
Správca trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie o 
odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých predaj je zakázaný.

3. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných 
použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a 
živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných 
plodín fyzickými osobami.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Cl. 17
Kontrolná činnosť

1. Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a nad poskytovaním služieb na trhových 
miestach vykonávajú:
- Slovenská obchodná inšpekcia,
- fyzické osoby poverené primátorom mesta Liptovský Mikuláš,
- príslušníci Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo veciach úradnej kontroly potravín,
- Regionálna veterinárna a potravinová správa vo veciach úradnej kontroly potravín,
- Daňový úrad.

2. Orgány dozoru sú oprávnené zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach 
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia správcu trhového miesta zriadila trhové 
miesto, alebo bez povolenia správcu trhového miesta predáva výrobky, alebo poskytuje služby na



trhovom mieste, pričom sú oprávnení 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 VZN dotknuté.

PIATA ČASŤ

ČI. 18
Sankčné opatrenia

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

2. Príslušníci Mestskej polície Liptovský Mikuláš 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 právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu 
do výšky 6 638,- EUR za porušenie nariadenia mesta podľa § 27b, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4. Mesto Liptovský Mikuláš môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá predáva výrobky a 
poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia pokutu do výšky 17 000,- EUR v zmysle § 12 
zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5. Pokuty uložené orgánmi mesta sú príjmom mesta.

ŠIESTA ČASŤ 
ČI. 19 

Poverenie

Mesto týmto poveruje
a) Mestský úrad, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev (ďalej 

len „MsÚ"), vydávaním povolenia podľa § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.
1. na zriadenie trhového miesta,
2. na predaj výrobkov,
3. na poskytovanie služieb na trhovom mieste,
4. na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.

b) Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš vydávaním povolenia na umiestnenie prenosného 
predajného zariadenia na trhovisku.

SIEDMA ČASŤ 
ČI. 20

Zrušovacie ustanovenia

1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Liptovský Mikuláš č. 3/2016/VZN o trhovom poriadku 
a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy 
a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok).

ÔSMA ČASŤ 
ČI. 21

Záverečné ustanovenia

1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie na úradnej tabuli dňa 24.01.2018 
a zvesený dňa 08.02.2018.
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2. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto VZN dňa 15.02.2018.
3. VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
4. VZN č. 1/2018/VZN nadobudlo účinnosť

BIčHájč, PhD. 
primátor mesta



1) - § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2) - § 54 až 57 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov.
3) - § 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
4) - § 7a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení 
zákona č.367/2013 Z. z.
5) - Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 152/1995 Z z. o potravinách v znení neskorších predpisov, 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 
zj, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 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, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
6) - §2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov.
7) - Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
8) - §2 ods. 2 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 352/2009 Z .z.
9) - Nariadenie vlády SR č. 63/2011 Z. z., o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky.
10) - ČI. 2 písm. t) nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03; Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997) v platnom 
znení
11) - Zákon č. 725/2004 Z . z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12) - §2, písm. n) Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 132/2014 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.
13) - § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 4 
písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.
14) - Zákon č. 563/2009 Z. z., o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov
15) - Zákon č. 152/1995 Z .z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
16) - Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné 
požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkami a niektoré osobitné požiadavky 
na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín.
17) - § 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
18) - §18 ods. 1 a ods. 2 výnosu MP SR a MZ SR č. 28167/2007-OL z 12. apríla 2006, ktorým sa vydáva hlava 
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a 
vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na 
priame dodávanie malého množstva potravín.
19) - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, príloha II, 
kapitola III.
20) - §2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.

21) § 40 ods. 3 písm. b zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
22) Vyhláška MP a R V SR č. 41/2012 Z .z. o mede a Vyhláška MP a RV SR č. 106/2012 Z. z., ktorou sa mení 
vyhláška MP a RV SR č. 41/2012 Z. z. o mede a Vyhláška MP a RV SR č. 17/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška MP a RV SR č.41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z..
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PRÍLOHA č. 1 k VZN č. 1/2018/VZN

o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - 
príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok).

TRHOVÝ PORIADOK

Trhovisko Podbreziny

Trhovisko je prevádzkované na pozemku pare. č. KN C 773/1 zapísané na LV č. 634 pre k. ú. 
Okoličné.
Prevádzkovateľ trhoviska:
Obchodné meno: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
183 636
2020427761

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Článok 1
Určenie priestranstva trhoviska, trhové dni, predajný a prevádzkový čas

Priestranstvom na predaj je spevnená plocha ul. Smrečianska, Podbreziny na pozemku pare. č. 
KN C 773/1 k. ú, Okoličné. So súhlasom prevádzkovateľa trhoviska môže nájomca/predávajúci s 
trvalým prenosným predajným zariadením vystaviť tovar pred svoj prenajatý priestor na vlastných 
prenosných predajných zariadeniach, ktorých dizajn však musí byť prevádzkovateľom 
odsúhlasený pred ich umiestnením na trhovisko.
Trhové dni sú pondelok až nedeľa, okrem štátnych sviatkov a sviatkov pripadajúcich na tieto dni. 
Predajná doba na trhovisku je : 
od 1.11. do 31.3. bežného roka 
pondelok až piatok 
sobota
od 1.4. do 31.10. bežného roka
pondelok až piatok 
sobota a nedeľa
Prevádzkový čas na trhovisku začína pol hodiny pred začatím predajného času a končí pol hodiny 
po skončení predajného času.

1.

2.
3.

08.00 hod. až 16.00 hod. 
08.00 hod. až 13.00 hod.

06.00 hod. až 18.00 hod.
08.00 hod. až 13.00 hod.

4.

Článok 2
Označenie trhoviska údajmi o druhoch predávaných výrobkov

Na trhovisku sa môžu predávať tieto výrobky: 
ovocie a zelenina,
kvetiny, sadenice a semená, ovocné stromčeky 
vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,
slepačie vajcia po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín, 
včelie produkty v zmysle osobitného predpisu 22) 
rastlinné produkty vlastnej pestovateľskej činnosti 
potravinový tovar:

1. kvasená kapusta a iná kvasená zelenina,
2. sušené ovocie, orechy, mak, mandle, pukance, jadierka spracované a balené oprávnenými 

výrobcami,
3. huby čerstvé jedlé a balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkarni. Predajca 

čerstvých húb musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
4. chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu 

úradnej kontroly potravín,
5. balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom tovare po vydaní súhlasného stanoviska príslušného

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)



orgánu úradnej kontroly potravín,
6. mäso a mäsové výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly 

potravín,
7. mlieko a mliečne výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly 

potravín,
8. cukrárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly 

potravín,
9. lesné plodiny a suché plodiny,
10. ovocné šťavy, domáce sirupy, mušty, domáce zaváraniny a bioprodukty,
11. medovníky, trdelníky, palacinky, frgále, gofry, langoše, placky
12. živé sladkovodné trhové ryby,
13. byliny a koreniny čerstvé a sušené,
14. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
15. víno a medovina,
16. cukrová vata, 

h) ostatný tovar
1. výrobky z prútia, peria a kože,
2. výrobky zo skla, keramiky a porcelánu,
3. remeselné a umelecké výrobky,
4. náradie a pomôcky pre farmárov,
5. ozdoby a dekorácie,
6. knihy,
7. textilné výrobky, odevné výrobky, obuv,
8. papierenské výrobky,
9. kozmetika, drogériový tovar,
10. hračky,
11. domáce potreby,
12. elektrotechnické výrobky,
13. drobný tovar.

Na trhových miestach sa môžu poskytovať tieto služby:
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie 
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 
oprava dáždnikov, 
oprava a čistenie obuvi, 
čistenie peria

a)
b)
c)
d)
e)

Na trhovisku je zakázané predávať:
vaječné jedlá a cukrárenské výrobky, t. j. rýchlo kaziace sa a epidemiologicky chúlostivé potraviny, 
tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 
rastliny a živočíchy chránených druhov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov, ako i nebezpečné živočíchy, exempláre živočíchov a rastlín a 
invazívne druhy živočíchov a rastlín, 
tlač a iný tovar, ktoré ohrozujú mravnosť,
lieky, jedy, omamné a psychotropné látky a iné špecifické výrobky, ktorých predaj je viazaný na 
osobitné povolenie,
zbrane, strelivo, výbušniny a výbušné 
predmety,
tovar z nákladných a dodávkových áut,
tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob 
nadobudnutia,
liečivé rastliny a výťažky z nich, spracované a označené ako liečivá a čajové zmesi z bylín, 
živé zvieratá, zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej 
vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a 
na propagačné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe 
súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy, 
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo.

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)
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O obmedzeniach predávania iných druhov potravín môže rozhodnúť orgán na ochranu zdravia podľa 
aktuálnej epidemiologickej situácie.

Článok 3
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov vykonávať

1. Predaj je možné realizovať len na predajných stoloch odsúhlasených prevádzkovateľom trhoviska. 
Tovar nie je možné ukladať mimo spevnenú plochu a mimo priestor určený pre každého trhovníka 
prevádzkovateľom trhoviska.
Predaj z automobilov a prívesných vozíkov je zakázaný s výnimkou vozidla spĺňajúceho parametre 
pojazdnej predajne ustanovené v ČI. 2, ods. 1, písm. i) tohto VZN.
Povolenie na predaj výrobkov na trhovisku udeľuje prevádzkovateľ trhoviska.
Rozmiestnenie predajných plôch určí prevádzkovateľ trhoviska.
Predávajúci je povinný dodržiavať zákon č 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení, zákon č 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v 
platnom znení, všeobecne záväzné nariadenie mesta o trhovom poriadku a podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na 
území mesta Liptovský Mikuláš a tento trhový poriadok.
Premiestňovanie predajných stánkov a zmena lokality v rozpore so zmluvou nie sú povolené.
Na trhovisku môže predávať výrobky a poskytovať služby:

a) fyzická osoba a právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej 

činností alebo lesné plodiny,
c) fyzická osoba, ktorá je autorom predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho 

rozmnoženinou,
Na trhovisku nesmú predávať:

a) samostatné osoby mladšie ako 18 rokov,
b) subjekty, ktoré nespĺňajú podmienky tohto trhového poriadku alebo zákona č. 250/2007 Z. z. o 

ochrane spotrebiteľa znení neskorších predpisov

Podmienky predaja na trhovisku:

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

1. Fyzické osoby a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné dodržiavať 
hygienické a veterinárne predpisy, nariadenia v oblastí obchodu, cien, poplatkov a všetky ostatné 
súvisiace predpisy a tiež umožniť výkon úradnej kontroly a zabezpečiť splnenie uložených 
opatrení.
Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí byť zdravotne neškodný a musí zodpovedať 
kvalitatívnym podmienkam.
Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené zeminy a zvädnutých častí, ovocie 
musí byť kvalitatívne roztriedené a počas predaja uložené v debnách, košoch, príp. vyložené na 
zákazníkom dostupnom mieste. Tovar musí byť označený v zmysle platnej legislatívy (druhom, 
prípadne odrodou, krajinou pôvodu a pod.)
Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru 
na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a kvality. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu potvrdenie o 
odobratí vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej hodnotu.
Ak sa kontrolou zisti, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám stanoveným všeobecne 
záväznými predpismi, kontrolný orgán:

a) zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej 
nezávadnosti a kvality ako i peňažnú sankciu podľa platných predpisov,

b) upozorní na túto skutočnosť prevádzkovateľa trhoviska a príslušný orgán, u ktorého je predávajúci 
registrovaný.
Prevádzkovateľ Trhoviska, Mesto Liptovský Mikuláš, orgán štátnej veterinárnej a potravinovej 
správy, orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, Slovenská obchodná inšpekcia, 
môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých tovarov vzhľadom na podmienky predaja, kvalitu 
a nákazovú situáciu.

2.

3.

4.

5.

6.



Všetky fyzické a právnické osoby, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Vyhlášky č. 55/1994 Z. z. sú 
povinné pri predaji tovaru používať elektronické registračné pokladnice, alebo virtuálnej 
registračnej pokladnice na vedenie evidencie tržieb.
Majiteľ stánku je povinný na dobu svojej neprítomnosti určiť zodpovedného zástupcu.
Stánky, v ktorých sa predáva originálne spotrebiteľsky balený alebo nebalený potravinársky tovar, 
musia byť vybavené vhodným predajným pultom, rohožami a regálmi tak, aby potraviny neboli 
skladované na zemi a musia mať rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva (ďalej len RÚVZ) k prevádzke.
Potraviny a nápoje môžu byť podávané len v jednorazových nenávratných obaloch a pohároch.
Na skladovanie potravín - mäso, mäsové výrobky, mliečne výrobky, musia byť zabezpečené a 
včas zapojené chladiace a mraziace zariadenia. Musí byť zabezpečené oddelené skladovanie 
všetkých nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich zdravotnú neškodnosť a 
kvalitu.
Príprava občerstvenia musí byť oddelená od verejného priestranstva.
Nebalené potraviny musia byť pri vystavovaní chránené pred kontamináciou, t. j. zakryté vhodným 
obalom.
Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bude vykonávať predaj potravín a surovín musí 
zabezpečiť na predajnom mieste vyhovujúce podmienky pre skladovanie a predaj.
Prevádzkovateľ trhoviska nezabezpečuje stráženie prenosných predajných zariadení a 
nezodpovedá za škodu spôsobenou tretími osobami alebo vyššou mocou.
Pripojenie stánkov na elektrickú energiu je možné len s certifikovanými prenosnými elektrickými 
zariadeniami v zmysle STN EN 33 1610 a predávajúci je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi 
trhoviska náklady na spotrebovanú elektrickú energiu.
Majiteľ stánku ( zodpovedná osoba) je povinný dodržiavať platné predpisy bezpečnosti ochrany 
zdravia pri práci a platné predpisy požiarnej ochrany. Stánky musia vyhovovať platným normám 
STN.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Povinnosti predávajúcich fyzických osôb a právnických osôb na trhových miestach:

Predávajúci je povinný:
a) dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
b) predávať len na predajnom mieste určenom prevádzkovateľom trhového miesta,
c) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
d) dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy,
e) tovar viditeľne označiť cenovkami a kvalitatívnou 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 ciachou,

h/ zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne neškodných potravín,
i/ vylúčiť zdraviu škodlivé, skazené a falšované potraviny,
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 odev,
I/ 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( zmluvu o nájme) od prevádzkovateľa trhoviska 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,
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doklad ( dodací list alebo faktúru) o nadobudnutí predávaného tovaru so všetkými predpísanými 
náležitosťami k tovaru,
zdravotný preukaz, ak to vyžaduje povaha predávaného tovaru,
osvedčenie o poznaní húb a liečivých rastlín,
doklad o kontrole zdravotnej nezávadnosti a kvalite tovaru,
rozhodnutie príslušného RÚVZ na uvedenie priestorov stánku alebo mobilného zariadenia na 
predaj občerstvenia a potravín s uvedeným rozsahom predávaného sortimentu, k zdravotnému 
preukazu doložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti, 
používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa 
osobitných predpisov.

n)

Práva a povinnosti prevádzkovateľa trhoviska:

Prevádzkovateľ trhoviska je povinný zabezpečiť:
prideľovanie miest na predaj predávajúcim podľa kapacitných možností trhoviska, 
sociálne zariadenia pre predávajúcich a kupujúcich,
dostatok odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadkov, ich pravidelné vyprázdňovanie a 
dezinfekciu, vyčlenenie priestoru na umiestnenie odpadových nádob, 
elektrické prípojky
dozor nad dodržiavaním podmienok predaja a ostatných súvisiacich platných predpisov, 
kontrolu dodržiavania trhového poriadku.

a)
b)
c)

d)
e)
f)

Prevádzkovateľ Trhoviska má právo kontrolovať u predávajúceho:
oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len oprávnenie na podnikanie) podľa 
osobitných predpisov 
doklad o nadobudnutí tovaru,
používanie elektronickej registračnej pokladnice, alebo virtuálnej registračnej pokladnice 
podľa osobitných predpisov,
udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po 
ich skončení,
dodržiavanie ustanovení trhového poriadku,
primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných 
spotrebných výrobkov ( ďalej len vlastné použité výrobky) fyzickými osobami medzi sebou na 
príležitostných trhoch, primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca 
trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.

a)

b)
c)

d)

e)
f)

Ceny tovaru:

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

Sankčné opatrenia:

Pri opakovanom porušení povinnosti a podmienok Trhového poriadku predávajúcim, je Prevádzkovateľ 
Trhoviska oprávnený ukončiť predaj predávajúceho vypovedaním zmluvy o nájme, ktorá oprávňuje 
predávajúceho na predaj na Trhovisku. V prípade, ak niektorý z orgánov kontroly uloží pokutu aj 
prevádzkovateľovi Trhoviska z dôvodu porušenia povinností samotným predávajúcim, je Prevádzkovateľ 
Trhoviska oprávnený takúto pokutu vymáhať od predávajúceho ako náhradu škody.

Článok 4
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení

Prenosné predajné zariadenie určí predávajúcemu prevádzkovateľ trhoviska.
Podmienky prenajímania a užívania predajného zariadenia sú uvedené v zmluve o nájme.

1.
2.



Článok 5
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie

Nájomné za predajné zariadenie je stanovené v zmysle Smernice č. 6/2012 o podmienkach prenájmu 
majetku VPS L. Mikuláš a majetku zvereného do správy VPS L. Mikuláš a o postupe pri uzatváraní zmlúv 
o nájme.

Článok 6
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja a po skončení prevádzky

1. Predávajúci je povinný v priestoroch trhoviska udržiavať poriadok, dodržiavať základy čistoty 
hygieny primerané k druhu prevádzky.
Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do smetných nádob pripravených 
prevádzkovateľom trhoviska mimo biologického odpadu, ktorý si musí odstrániť sám predávajúci. 
Organický odpad ako je spotrebný tuk, olej a pod. je predávajúci povinný umiestniť do vlastnej 
zbernej nádoby, odviezť a zlikvidovať mimo trhového miesta v miestach na to určených. 
Predávajúci na trhovom mieste je povinný po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a 
upratané.

2.

3.

4.

Článok 7
Prevádzkovateľ trhu

1. Prevádzku trhoviska vykonávajú Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš so sídlom Družstevná 
1, 031 01 Liptovský Mikuláš. IČO: 183 636.
Správca trhového miesta: Ing. Tibor Molnár, tlf.:0905 346 5632.

Článok 8 
Orgány dozoru

Dozor na dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhových miestach 
vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú:

Slovenská obchodná inšpekcia 
Regionálna veterinárna a potravinová správa 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Mesto Liptovský Mikuláš
Prevádzkovateľ trhoviska, alebo ním určená alebo poverená osoba

a)
b)
c)
d)
e)
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PRÍLOHA č. 2 k VZN č. 1/2018/VZN

o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - 
príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok).

TRHOVÝ PORIADOK

Trhovisko OC CENTRAL

Trhovisko je prevádzkované na pozemkoch pare. č. KN C 286/9 a KN C 241/2 zapísané na LV č. 
8100 pre k. ú. Liptovský Mikuláš.
Prevádzkovateľ trhoviska:
Obchodné meno: Vincentis, spol. s r.o.

Majoránová č. 64, 821 07 Bratislava 
46 460 888 
2023578953 
SK 2023578953
Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 83207/B

Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis v OR:

Článok 1
Určenie priestranstva trhoviska, trhové dni, predajný a prevádzkový čas

1. Priestranstvom na predaj je spevnená plocha pri severnej fasáde OC CENTRAL na pozemkoch 
pare. č. KN C 286/9 a 241/2. So súhlasom prevádzkovateľa trhoviska môže nájomca/predávajúci s 
trvalým prenosným predajným zariadením vystaviť tovar pred svoj prenajatý priestor na vlastných 
prenosných predajných zariadeniach, ktorých dizajn však musí byť prevádzkovateľom 
odsúhlasený pred ich umiestnením na trhovisko.
Trhové dni sú pondelok až nedeľa, okrem štátnych sviatkov a sviatkov pripadajúcich na tieto dni.2.

3. Predajná doba na trhovisku je :
od 01.11. do 31.03 bežného roka : pondelok až piatok

sobota - nedeľa
08.00 hod až 16.00 hod.
08.00 hod až 13.00 hod.
06.00 hod až 18.00 hod. 
06.00 hod až 13.00 hod.

od 01.04 do 31.10 bežného roka : pondelok až piatok
sobota - nedeľa

Prevádzkový čas na trhovisku začína pol hodiny pred začatím predajného času a končí pol hodiny 
po skončení predajného času.

4.

Článok 2
Označenie trhoviska údajmi o druhoch predávaných výrobkov

Na trhovisku sa môžu predávať tieto výrobky: 
ovocie a zelenina,

b) kvetiny, sadenice a semená, ovocné stromčeky
c) vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,
d) slepačie vajcia po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,
e) včelie produkty, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu, 

rastlinné produkty vlastnej pestovateľskej činnosti
g) potravinový tovar:

1. sušené ovocie, orechy, mak, mandle, pukance, jadierka spracované a balené oprávnenými 
výrobcami,

2. kvasená kapusta a iná kvasená zelenina
3. huby čerstvé jedlé a balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkarni. Predajca 

čerstvých húb musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti
4. chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu 

úradnej kontroly potravín
5. balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom tovare po vydaní súhlasného stanoviska príslušného

a)

f)



orgánu úradnej kontroly potravín
6. mäso a mäsové výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly 

potravín
7. mlieko a mliečne výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly 

potravín
8. cukrárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly 

potravín
9. lesné plodiny a suché plodiny,
10. ovocné šťavy, domáce sirupy, mušty, domáce zaváraniny a bioprodukty,
11. medovníky, trdelníky, palacinky, frgále, gofry, langoše, placky
12. živé sladkovodné trhové ryby,
13. byliny a koreniny čerstvé a sušené,
14. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
15. víno a medovina,
16. cukrová vata, 

h) ostatný tovar
1. výrobky z prútia, peria a kože,
2. výrobky zo skla, keramiky a porcelánu,
3. remeselné a umelecké výrobky,
4. náradie a pomôcky pre farmárov,
5. ozdoby a dekorácie,
6. knihy,
7. textilné výrobky, odevné výrobky, obuv,
8. papierenské výrobky,
9. kozmetika, drogériový tovar,
10. hračky,
11. domáce potreby,
12. drobný tovar.

Na trhových miestach sa môžu poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) čistenie peria, 

oprava a čistenie obuvi, 
kľučiarske služby,

g) rezanie kapusty,
h) fotografické, video a reprografické služby,

brašnárske služby,
vypožičanie športových potrieb (napr. korčule a pod.)

e)
f)

i)
j)

Na trhovisku je zakázané predávať:
vaječné jedlá a cukrárenské výrobky, t. j. rýchlo kaziace sa a epidemiologicky chúlostivé potraviny, 
tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 
rastliny a živočíchy chránených druhov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov, ako i nebezpečné živočíchy, exempláre živočíchov a rastlín a 
invazívne druhy živočíchov a rastlín, 
tlač a iný tovar, ktoré ohrozujú mravnosť,
lieky, jedy, omamné a psychotropné látky a iné špecifické výrobky, ktorých predaj je viazaný na 
osobitné povolenie,
zbrane, strelivo, výbušniny a výbušné 
predmety,
tovar z nákladných a dodávkových áut,
tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob 
nadobudnutia,

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)
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liečivé rastliny a výťažky z nich, spracované a označené ako liečivá a čajové zmesi z bylín, 
živé zvieratá, zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej 
vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a 
na propagačné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe 
súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo ( napr. dynamo alebo alternátor, 
akumulátorové zapaľovanie, chladiaca sústava a pod., výstroj ( napr. stierače, svetlomety, spätné 
zrkadlá a pod. povinná výbava vozidla (napr. náhradné žiarovky, zdvihák, kľúč na matice alebo 
skrutky kolies, náhradné koleso a pod.),

O obmedzeniach predávania iných druhov potravín môže rozhodnúť orgán na ochranu zdravia podľa 
aktuálnej epidemiologickej situácie.

i)
j)

k)

Článok 3
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov vykonávať

1. Predaj je možné realizovať len na predajných stoloch odsúhlasených prevádzkovateľom trhoviska. 
Predaj bez takéhoto odsúhlasenia je považovaný za závažné porušenie trhového poriadku s 
povinnosťou zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 100,- eur za každé jednotlivé porušenie takejto 
povinnosti. Tovar nie je možné ukladať mimo spevnenú plochu a mimo priestor určený pre 
každého trhovníka prevádzkovateľom trhoviska.
Predaj z automobilov a prívesných vozíkov je zakázaný.
Povolenie na predaj výrobkov na trhovisku udeľuje prevádzkovateľ trhoviska a považuje sa neho aj 
uzavretá zmluva o nájme časti pozemku.
Rozmiestnenie predajných plôch urči prevádzkovateľ trhoviska.
Predávajúci je povinný dodržiavať zákon č 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení, zákon č 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v 
platnom znení, všeobecne záväzné nariadenie mesta o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach a tento trhový poriadok.
Predajné miesto a predajné zariadenie môže využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla. 
Premiestňovanie predajných stánkov a zmena lokality v rozpore so zmluvou nie sú povolené. 
Svojvoľné premiestnenie predajného stánku a zmena lokality je považované za závažné porušenie 
trhového poriadku s povinnosťou zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 100.- eur za každé 
jednotlivé porušenie takejto povinnosti.
Na trhovisku môže predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzická osoba a právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov,
b) fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej a 

chovateľskej činností alebo lesné plodiny,
c) fyzická osoba, ktorá je autorom predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho 

rozmnoženinou,
Na trhovisku nesmú predávať:

a) samostatné osoby mladšie ako 18 rokov,
b) subjekty, ktoré nespĺňajú podmienky tohto trhového poriadku alebo zákona č. 250/2007 Z. z. o 

ochrane spotrebiteľa znení neskorších predpisov.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Podmienky predaja na trhovisku:

1. Fyzické osoby a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné dodržiavať hygienické a 
veterinárne predpisy, nariadenia v oblastí obchodu, cien, poplatkov a všetky ostatné súvisiace 
predpisy a tiež umožniť výkon úradnej kontroly a zabezpečiť splnenie uložených opatrení.

2. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí byť zdravotne neškodný a musí zodpovedať 
kvalitatívnym podmienkam.

3. Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené zeminy a zvädnutých častí, ovocie musí 
byť kvalitatívne roztriedené a počas predaja uložené v debnách, košoch, príp. vyložené na 
zákazníkom dostupnom mieste. Tovar musí byť označený v zmysle platnej legislatívy (druhom,



prípadne odrodou, krajinou pôvodu a pod.)
4. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru na 

kontrolu zdravotnej nezávadnosti a kvality. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu potvrdenie o odobratí 
vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej hodnotu.

5. Ak sa kontrolou zisti, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám stanoveným všeobecne 
záväznými predpismi, kontrolný orgán:

a) zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej 
nezávadnosti a kvality ako p peňažnú sankciu podľa platných predpisov,

b) upozorní na túto skutočnosť prevádzkovateľa trhoviska a príslušný orgán, u ktorého je 
predávajúci registrovaný.

6. Prevádzkovateľ Trhoviska, Mesto Liptovský Mikuláš, orgán štátnej veterinárnej a potravinovej správy, 
orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, Slovenská obchodná inšpekcia, môžu 
obmedziť alebo zakázať predaj niektorých tovarov vzhľadom na podmienky predaja, kvalitu a 
nákazovú situáciu.

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

8. Majiteľ stánku je povinný na dobu svojej neprítomnosti určiť zodpovedného zástupcu.
9. Stánky, v ktorých sa predáva originálne spotrebiteľsky balený alebo nebalený potravinársky tovar, 

musia byť vybavené vhodným predajným pultom, rohožami a regálmi tak, aby potraviny neboli 
skladované na zemi a musia mať rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva (ďalej len RÚVZ) k prevádzke.

10. Potraviny a nápoje môžu byť podávané len v jednorazových nenávratných obaloch a pohároch.
11. Na skladovanie potravín - mäso, mäsové výrobky, mliečne výrobky, musia byť zabezpečené a včas 

zapojené chladiace a mraziace zariadenia. Musí byť zabezpečené oddelené skladovanie všetkých 
nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich zdravotnú neškodnosť a kvalitu.

12. Príprava občerstvenia musí byť oddelená od verejného priestranstva.
13. Nebalené potraviny musia byť pri vystavovaní chránené pred kontamináciou, t .j. zakryté vhodným 

obalom.
14. Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bude vykonávať predaj potravín a surovín musí 

zabezpečiť na predajnom mieste vyhovujúce podmienky pre skladovanie a predaj.
Prevádzkovateľ trhoviska nezabezpečuje stráženie prenosných predajných zariadení a 
nezodpovedá za škodu spôsobenou tretími osobami alebo vyššou mocou.
Pripojenie stánkov na elektrickú energiu je možné len s certifikovanými prenosnými elektrickými 
zariadeniami v zmysle STN EN 33 1610 a predávajúci je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi 
trhoviska náklady na spotrebovanú elektrickú energiu.
Majiteľ stánku ( zodpovedná osoba) je povinný dodržiavať platné predpisy bezpečnosti ochrany 
zdravia pri práci a platné predpisy požiarnej ochrany. Stánky musia vyhovovať platným STN.

15.

16.

17.

Povinnosti predávajúcich fyzických osôb a právnických osôb na trhových miestach:

Predávajúci je povinný:
dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
predávať len na predajnom mieste určenom prevádzkovateľom trhového miesta, 
označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy, 
tovar viditeľne označiť cenovkami a kvalitatívnou 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,
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,
predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi 
prekontrolovať si správnosť týchto údajov, používať len váhy, miery a závažia opatrené ciachou, 
zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne neškodných potravín, 
vylúčiť zdraviu škodlivé, skazené a falšované potraviny,

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h /
i /
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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 odev, 
umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja 
tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu,

1/

m) na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady (podľa charakteru predaja): 
preukaz totožnosti,
povolenie( zmluvu o nájme) od prevádzkovateľa trhoviska 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,
osvedčenie o poznaní húb a liečivých rastlín,
doklad o kontrole zdravotnej nezávadnosti a kvalite tovaru,
rozhodnutie príslušného RÚVZ na uvedenie priestorov stánku alebo mobilného zariadenia na 
predaj občerstvenia a potravín s uvedeným rozsahom predávaného sortimentu, k zdravotnému 
preukazu doložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti, 
používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa 
osobitných predpisov.

n)

Práva a povinnosti prevádzkovateľa Trhoviska:

Prevádzkovateľ Trhoviska je povinný zabezpečiť:
prideľovanie miest na predaj predávajúcim podľa kapacitných možností trhoviska, 
sociálne zariadenia pre predávajúcich a kupujúcich,
dostatok odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadkov, ich pravidelné vyprázdňovanie a 
dezinfekciu, vyčlenenie priestoru na umiestnenie odpadových nádob, 
elektrické prípojky
dozor nad dodržiavaním podmienok predaja a ostatných súvisiacich platných predpisov, 
kontrolu dodržiavania trhového poriadku.

a)
b)
c)

d)
e)
f)

Prevádzkovateľ Trhoviska má právo kontrolovať u predávajúceho:
oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len oprávnenie na podnikanie) podľa 
osobitných predpisov 
doklad o nadobudnutí tovaru,
používanie elektronickej registračnej pokladnice, alebo virtuálnej registračnej pokladnice 
podľa osobitných predpisov,
udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po 
ich skončení, e/ dodržiavanie ustanovení trhového poriadku,
primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných 
spotrebných výrobkov ( ďalej len vlastné použité výrobky) fyzickými osobami medzi sebou na 
príležitostných trhoch, primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca 
trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.

a)

b)
c)

d)

e)

Ceny tovaru:

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



Sankčné opatrenia:

Prevádzkovateľ trhoviska je oprávnený za každé porušenie povinností vyplývajúcich z Trhového poriadku 
uložiť predávajúcemu sankciu vo výške 100,- eur. Takáto sankcia je príjmom Prevádzkovateľa Trhoviska. 
Pri opakovanom porušení povinnosti a podmienok Trhového poriadku predávajúcim, je Prevádzkovateľ 
Trhoviska oprávnený ukončiť predaj predávajúceho vypovedaním zmluvy o nájme, ktorá oprávňuje 
predávajúceho na predaj na Trhovisku. V prípade, ak niektorý z orgánov kontroly uloží pokutu aj 
prevádzkovateľovi Trhoviska z dôvodu porušenia povinností samotným predávajúcim, je Prevádzkovateľ 
Trhoviska oprávnený takúto pokutu vymáhať od predávajúceho ako náhradu škody.

Článok 4
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení

1. Prenosné predajné zariadenie určí predávajúcemu prevádzkovateľ trhoviska.
2. Podmienky prenajímania a užívania predajného zariadenia sú uvedené v zmluve o nájme.

Článok 5
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie

Nájomné za predajné zariadenie je dohodnuté v zmluve o nájme uzavretej medzi 
trhovníkom/predávajúcim a prevádzkovateľom trhoviska.

Článok 6
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja a po skončení prevádzky

Predávajúci je povinný v priestoroch trhoviska udržiavať poriadok, dodržiavať základy čistoty 
hygieny primerané k druhu prevádzky.
Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do smetných nádob pripravených 
prevádzkovateľom trhoviska mimo biologického odpadu, ktorý si musí odstrániť sám predávajúci. 
Organický odpad ako je spotrebný tuk, olej a pod. je predávajúci povinný umiestniť do vlastnej 
zbernej nádoby, odviezť a zlikvidovať mimo trhového miesta v miestach na to určených. 
Predávajúci na trhovom mieste je povinný po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a 
upratané.

1.

2.

3.

4.

Článok 7
Prevádzkovateľ trhu

Prevádzku trhoviska vykonáva Vincentis, spol. s r. o., Majoránová č. 64, 821 07 Bratislava, IČO: 46 460 
888, zodpovedná osoba p. Stanislav Figula, mobil 0917/379243

Článok 8 
Orgány dozoru

Dozor na dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhových miestach 
vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú:

Slovenská obchodná inšpekcia 
Regionálna veterinárna a potravinová správa 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Mesto Liptovský Mikuláš
Prevádzkovateľ trhoviska, alebo ním určená alebo poverená osoba

a)
b)
c)
d)
e)
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PRÍLOHA č. 3 k VZN č. 1/2018/VZN

o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - 
príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok).

TRHOVÝ PORIADOK

Príležitostný trh - Mikulášsky Jarmok

Článok 1
Určenie priestranstva a trhové dni

1. Priestranstvom na predaj je centrálna mestská zóna ohraničená časťou ulice Štúrovej od križovatky 
s ul. Hollého pokračujúce východným smerom, vrátane Námestia Osloboditeľov ohraničené 
priečeliami budov, časť ulice 1. mája po križovatku s ul. Tranovského.

2. Trhové dni sú 3 dni v mesiaci december.
3. Predajná doba na príležitostnom trhu je:
4. Predajný čas:

- štvrtok
- piatok.
- sobota

5. Prevádzkový čas na príležitostnom trhu začína štyri hodiny pred začatím predajného času a končí 
dve hodiny po skončení predajného času.

od 10,00- 18,00 hod.
od 10,00 - 22,00 hod. (občerstvenie do 24,00 hod.) 
od 08,00 - 18,00 hod. (občerstvenie do 24,00 hod.)

Článok 2
Druhy predávaného tovaru

1. Občerstvenie - potraviny a nápoje na priamu konzumáciu
2. Potravinárske výrobky - v spotrebiteľskom balení
3. Poľnohospodárske výrobky - kvety, ozdobné kry, semená, ovocie, zelenina, dreviny
4. Včelí med, huby, lesné plody, liečivé rastliny a produkty z nich
5. Ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové a ozdobné predmety
6. Spotrebné výrobky - textil, odev, obuv, domáce potreby elektrotechnické a elektronické výrobky, 

drobný tovar, papier, drogériový tovar, športové potreby, hračky, galantéria, nábytok, knihy a pod.

Článok 3
Podmienky predaja

1. Predávajúci si na vlastné náklady zabezpečia predajné miesto v priestore konania jarmoku podľa 
pokynov zodpovedného zamestnanca mesta Liptovský Mikuláš.

2. Jedným predajným miestom sa rozumie stánok či stôl o rozmeroch 2x2 m (šírka x hĺbka).
3. Stavebne musia byť predajné miesta zabezpečené a zásobovanie tovarom ukončené do 09:30 hod. 

v prvé dva dni jarmoku a do 7:30 v tretí deň jarmoku. Zásobovacie vozidlá musia byť označené 
značkou „MJ“

4. Predajné miesto musí byť viditeľne označené firmou a zodpovednou osobou s presnou adresou pre 
prípad uplatnenia reklamácie. Tovar musí byť označený cenovkami.

5. Každý predávajúci je osobne zodpovedný za čistou, poriadok a bezpečnosť chodu svojej prevádzky, 
ale aj za ním zavinené škody na verejnom priestranstve a miestnych komunikáciách. Súčasne je 
povinný zabezpečiť svoj tovar pred odcudzením.

6. Potravinárske výrobky a suroviny musia byť zdravotne nezávadné a ich uskladnenie musí byť 
v súlade s hygienickými predpismi. Za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu predávaných výrobkov 
zodpovedá predávajúci.

7. Predávajúci sú povinní používať ciachované váhy, miery a závažia a dodržiavať zásady zákona



o ochrane spotrebiteľa.
8. Predávajúci potravín je povinný predložiť súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

z miesta bydliska, resp. sídla firmy.
9. Predávajúci musí rešpektovať hodiny začiatku a ukončenia jarmoku a riadiť sa pokynmi organizátora.

ČI. 4
Cena nájomného za prenajatú plochu počas konania príležitostných trhov

Výška nájomného za prenajatú plochu:
(a) stánky so spotrebným tovarom:
(b) stánky s potravinárskym tovarom:
(c) stánky poskytujúce občerstvenie:

2. Ak je rozmer stánku so spotrebným tovarom a potravinárskym tovarom väčší ako je uvedené v bode 1 
tohto článku VZN, predávajúci zaplatí zvýšené nájomné o celú výšku nájmu zabratého ďalšieho 
trhového miesta.

3. Stánky, v ktorých sa predávajú výrobky ľudových remesiel spojené s ukážkami ich výroby je plocha 2 x 
2m poskytnutá bezplatne. Ak je rozmer daného stánku väčší je spoplatnený podľa bodu 1 písm. a) 
tohto článku.

4. Nájomné zaplatené za prenajatú plochu správca trhového miesta nevracia.
5. Cenu nájomného za prenajatú plochu počas konania príležitostných trhov môže správca trhového 

miesta v opodstatnených prípadoch upraviť s podmienkou, že táto zmena bude riadne vyznačená 
v organizačných pokynoch, ktoré budú záväzné ku konkrétnemu podujatiu.

1.
70,- € za stánok do 2x2m (šírka x hĺbka) 
55,- € za stánok do 2x2m (šírka x hĺbka) 
34,- € za m2

ČI. 5
Správca príležitostného trhu

Správcom príležitostného trhu je mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. 
Správu príležitostného trhu vykonáva Ing. Michaela Mlynčeková, tlf.: 044/5565221.
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PRÍLOHA č. 4 k VZN č. 1/2018/VZN

o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - 
príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok).

TRHOVÝ PORIADOK

Príležitostný trh - Stoličné dni

Článok 1
Určenie priestranstva a trhové dni

1. Priestranstvom na predaj je centrálna mestská zóna ohraničená časťou ulice Štúrovej od križovatky 
s ul. Hollého pokračujúce východným smerom, vrátane Námestia Osloboditeľov ohraničené 
priečeliami budov, časť ulice 1. mája po križovatku s ul. Tranovského.

2. Trhové dni sú 3 dni v mesiaci jún.
3. Predajná doba na príležitostnom trhu je:
4. Predajný čas:

- štvrtok
- piatok.
- sobota

5. Prevádzkový čas na príležitostnom trhu začína štyri hodiny pred začatím predajného času a končí 
dve hodiny po skončení predajného času.

od 10,00- 18,00 hod.
od 10,00 - 22,00 hod. (občerstvenie do 24,00 hod.) 
od 08,00 - 18,00 hod. (občerstvenie do 24,00 hod.)

Článok 2
Druhy predávaného tovaru

1. Občerstvenie - potraviny a nápoje na priamu konzumáciu
2. Potravinárske výrobky - v spotrebiteľskom balení
3. Poľnohospodárske výrobky - kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, ovocie, zelenina, 

dreviny
4. Včelí med, huby, lesné plody, liečivé rastliny a produkty z nich
5. Ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové a ozdobné predmety
6. Spotrebné výrobky - textil, odev, obuv, domáce potreby elektrotechnické a elektronické výrobky, 

drobný tovar, papier, drogériový tovar, športové potreby, hračky, galantéria, nábytok, knihy a pod.

Článok 3
Podmienky predaja

1. Predávajúci si na vlastné náklady zabezpečia predajné miesto v priestore konania jarmoku podľa 
pokynov zodpovedného zamestnanca mesta Liptovský Mikuláš.

2. Jedným predajným miestom sa rozumie stánok či stôl o rozmeroch 2x2 m (šírka x hĺbka).
3. Stavebne musia byť predajné miesta zabezpečené a zásobovanie tovarom ukončené do 09:30 hod. 

v prvé dva dni a do 7:30 v tretí deň. Zásobovacie vozidlá musia byť označené značkou „SD“
4. Predajné miesto musí byť viditeľne označené firmou a zodpovednou osobou s presnou adresou pre 

prípad uplatnenia reklamácie. Tovar musí byť označený cenovkami.
5. Každý predávajúci je osobne zodpovedný za čistou, poriadok a bezpečnosť chodu svojej prevádzky, 

ale aj za ním zavinené škody na verejnom priestranstve a miestnych komunikáciách. Súčasne je 
povinný zabezpečiť svoj tovar pred odcudzením.

6. Potravinárske výrobky a suroviny musia byť zdravotne nezávadné a ich uskladnenie musí byť 
v súlade s hygienickými predpismi. Za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu predávaných výrobkov 
zodpovedá predávajúci.

7. Predávajúci sú povinní používať ciachované váhy, miery a závažia a dodržiavať zásady zákona 
o ochrane spotrebiteľa.

8. Predávajúci potravín je povinný predložiť súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
z miesta bydliska, resp. sídla firmy.



9. Predávajúci musí rešpektovať hodiny začiatku a ukončenia jarmoku a riadiť sa pokynmi organizátora.

ČI. 4
Cena nájomného za prenajatú plochu počas konania príležitostných trhov

1. Výška nájomného za prenajatú plochu:
(a) stánky so spotrebným tovarom:
(b) stánky s potravinárskym tovarom:
(c) stánky poskytujúce občerstvenie:

70,- € za stánok do 2x2m (šírka x hĺbka)
55,- € za stánok do 2x2m (šírka x hĺbka)
34,- € za m2

2. Ak je rozmer stánku so spotrebným tovarom a potravinárskym tovarom väčší ako je uvedené v bode 1, 
predávajúci zaplatí zvýšené nájomné o celú výšku nájmu zabratého ďalšieho trhového miesta.

3. Stánky, v ktorých sa predávajú výrobky ľudových remesiel spojené s ukážkami ich výroby je plocha 2 x 
2m poskytnutá bezplatne. Ak je rozmer daného stánku väčší je spoplatnený podľa bodu 1 písm. a) 
tohto článku.

4. Nájomné zaplatené za prenajatú plochu správca trhového miesta nevracia.
5. Cenu nájomného za prenajatú plochu počas konania príležitostných trhov môže správca trhového 

miesta v opodstatnených prípadoch upraviť s podmienkou, že táto zmena bude riadne vyznačená 
v organizačných pokynoch, ktoré budú záväzné ku konkrétnemu podujatiu.

ČI. 5
Správca príležitostného trhu

Správcom príležitostného trhu je mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. 
Správu príležitostného trhu vykonáva Ing. Michaela Mlynčeková, tlf.: 044/5565221.
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PRÍLOHA č. 5 k VZN č. 1/2018/VZN

o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - 
príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok).

TRHOVÝ PORIADOK

Príležitostný trh - Vianočné trhy

Článok 1
Určenie priestranstva a trhové dni

1. Priestranstvom na predaj je Námestie osloboditeľov
2. Trhové dni sú 3 dni v mesiaci december.
3. Predajná doba na príležitostnom trhu je:
4. Predajný čas: denne od 10,00 - 22,00 hod.
5. Prevádzkový čas na príležitostnom trhu začína hodinu pred začatím predajného času a končí hodinu 

po skončení predajného času.

Článok 2
Druhy predávaného tovaru

1. Občerstvenie - potraviny a nápoje na priamu konzumáciu
2. Ovocie a potraviny s vianočnou tematikou ako medovníky, orechy, mak, včelí med, sušené ovocie, 

pekárske a cukrárske výrobky a pod..
3. Vianočné ozdoby, sviečky.
4. Ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové a ozdobné predmety

Článok 3
Podmienky predaja

1. Predávajúci si na vlastné náklady zabezpečia predajné miesto v priestore konania jarmoku podľa 
pokynov zodpovedného zamestnanca mesta Liptovský Mikuláš.

2. Jedným predajným miestom sa rozumie stánok či stôl o rozmeroch 2x2 m (šírka x hĺbka).
3. Stavebne musia byť predajné miesta zabezpečené a zásobovanie tovarom ukončené do 09:30 hod. 

Zásobovacie vozidlá musia byť označené značkou „VT“
4. Predajné miesto musí byť viditeľne označené firmou a zodpovednou osobou s presnou adresou pre 

prípad uplatnenia reklamácie. Tovar musí byť označený cenovkami.
5. Každý predávajúci je osobne zodpovedný za čistou, poriadok a bezpečnosť chodu svojej prevádzky, 

ale aj za ním zavinené škody na verejnom priestranstve a miestnych komunikáciách. Súčasne je 
povinný zabezpečiť svoj tovar pred odcudzením.

6. Potravinárske výrobky a suroviny musia byť zdravotne nezávadné a ich uskladnenie musí byť 
v súlade s hygienickými predpismi. Za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu predávaných výrobkov 
zodpovedá predávajúci.

7. Predávajúci sú povinní používať ciachované váhy, miery a závažia a dodržiavať zásady zákona 
o ochrane spotrebiteľa.

8. Predávajúci potravín je povinný predložiť súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
z miesta bydliska, resp. sídla firmy.

9. Predávajúci musí rešpektovať hodiny začiatku a ukončenia jarmoku a riadiť sa pokynmi organizátora.



ČI. 4
Cena nájomného za prenajatú plochu počas konania príležitostných trhov

1. Výška nájomného za prenajatú plochu:
(a) stánky so spotrebným tovarom:
(b) stánky s potravinárskym tovarom:
(c) stánky poskytujúce občerstvenie:

2. Ak je rozmer stánku so spotrebným tovarom a potravinárskym tovarom väčší ako je uvedené v bode 1 
tohto článku VZN, predávajúci zaplatí zvýšené nájomné o celú výšku nájmu zabratého ďalšieho 
trhového miesta.

3. Stánky, v ktorých sa predávajú výrobky ľudových remesiel spojené s ukážkami ich výroby je plocha 2 x 
2m poskytnutá bezplatne. Ak je rozmer daného stánku väčší je spoplatnený podľa bodu 1 písm. a) 
tohto článku.

4. Nájomné zaplatené za prenajatú plochu správca trhového miesta nevracia.
5. Cenu nájomného za prenajatú plochu počas konania príležitostných trhov môže správca trhového 

miesta v opodstatnených prípadoch upraviť s podmienkou, že táto zmena bude riadne vyznačená 
v organizačných pokynoch, ktoré budú záväzné ku konkrétnemu podujatiu.

70,- € za stánok do 2x2m (šírka x hĺbka) 
55,- € za stánok do 2x2m (šírka x hĺbka) 
34,- € za m2

ČI. 5
Správca príležitostného trhu

Správcom príležitostného trhu je mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. 
Správu príležitostného trhu vykonáva Ing. Michaela Mlynčeková, tlf.: 044/5565221.
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