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„zákon“)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV
A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH
V MESTE BREZNO
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa :
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01
- elektronicky na adresu: kvetoslava.duriancikova@brezno.sk
- faxom na číslo: 0486306229
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní MsZ mesta dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

v zmysle § 6 ods. 4

24.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
4.12.2017
Brezno

6.12.2017

13.12.2017
15.12.2017
01.01.2018
JUDr. Tomáš Abel, PhD.v.r.
primátor mesta

VZN - 12/2017

2 zo 8

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno sa v súlade s § 11 ods. 4. písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
§1
Úvodné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach, povinnosti právnických a fyzických osôb pri
predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, zriaďovaní a povoľovaní
trhových miest na území mesta Brezno.
§2
Základné pojmy
Trhové miesto je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo
určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. Za trhové miesto sa na účely tohto
nariadenia považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh.
Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvale prenajaté na predaj
tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo alebo technologicky patrí
k prevádzke.
Trhovisko je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovanie služieb.
Príležitostný trh je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom
na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých
textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve
fyzickými osobami medzi sebou.
Ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve pred prevádzkarňou. Za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné
zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na zriadenie ktorého sa vyžaduje stavebné
povolenie podľa osobitného predpisu.( Zákon 50/1976 Zb.)
Stánok s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou
prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý
predávajúcemu mestom alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo
postavený predávajúcim so súhlasom mesta alebo správcu trhoviska.1
Správca trhoviska na účely tohto nariadenia je zriaďovateľ trhoviska, príležitostného trhu
alebo osoba, ktorej bola správa zverená zriaďovateľom. Ak je trhovým miestom priestranstvo
alebo nebytový priestor, za správcu trhového miesta sa považuje vlastník iného ako verejného
priestranstva alebo vlastník nebytového priestoru.
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§3

Trhové miesto
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste vydáva Mesto Brezno (ďalej len „mesto“).
2. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo tržnici
vydáva správca trhového miesta.
3. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta mesto Brezno prihliada na ochranu verejného
poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov
a poskytovania služieb, na účelnosť trhov a na územný pláne mesta
4. Na území mesta sú zriadené tieto trhové miesta:
a) Trhoviská:
1) spevnená plocha na ul. Československej armády – parcela C – KN 1146/34
2) ul. 9. mája
3) ul. Československej armády (pred OD TESCO)
4) ul. Československej armády (pred OD COOP Jednota)
5) Banisko (pred OC Kaufland)
b) Verejné priestranstvá určené na ambulantný predaj
1) Vnútro Námestia gen. M. R. Štefánika- južná strana
c) Verejné priestranstvá určené na príležitostný trh
1) Vnútro Námestia gen. M. R. Štefánika- južná strana
2) ulica Boženy Němcovej
3) časť ulice Malinovského popri budove Hotelovej a obchodnej akadémie
5. Správu trhových miest uvedených v odseku 4 ods. písm. a 1) a 2) vykonávajú Technické
služby Brezno. Správcom pre trhoviská pod bodom 3), 4), 5) sú vlastníci príslušných
pozemkov.
6. Správcom príležitostných trhov a ambulantného predaja je Mesto Brezno.
§4
Ambulantný predaj
1. Povolenie na ambulantný predaj vydáva mesto na základe písomnej žiadosti záujemcu
o predaj a po predložení príslušných dokladov, určených osobitným predpisom.2
2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto Brezno.
3. Daň za užívanie verejného priestranstva za ambulantný predaj sa riadi ustanoveniami
osobitného nariadenia mesta o miestnych daniach.
4. V meste sa ambulantne môžu predávať:
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel,
2
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b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) spotrebné výrobky – len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk,
v stánkoch s trvalým stanovišťom a na príležitostných trhoch 3,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny
e) balená zmrzlina a balené mrazené krémy
f) ovocie a zelenina,
g) kvetiny, dreviny, priesady,
h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
i) sladkovodné trhové ryby.
§5
Druhy predávaných výrobkov a poskytovanie služieb
1.Na trhových miestach okrem ambulantného predaja je povolené predávať:
a) zeleninu, ovocie,
b) potraviny v originálnom spotrebiteľskom balení,
c) včelí med a výrobky z neho,
d) kvety, rozmnožovacie hľuzy, imelo, priesady, sadenice, dreviny, kríky, semená,
e) lesné plodiny, byliny4, čečina,
f) sezónne úžitkové a ozdobné predmety (najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom)
g) knihy, ktoré neohrozujú mravnosť,
h) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
i) výrobky živočíšneho a rastlinného pôvodu za podmienky vydania osvedčenia
príslušným orgánom štátnej správy,
j) cukrovinky, perníky, medovníky, oblátky,
k) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje - len na príležitostných
trhoch,
l) autopoťahy, vône do auta, autokoberce
m) vianočné stromčeky
2. Na trhových miestach je povolené poskytovať služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi, tašiek, koženej galantérie
e) kľúčové služby,
f) maľovanie portrétov,
g) maľovanie na tvár,
h) rezanie kapusty,
i) čistenie peria,
j) zábavné atrakcie (kolotoče, strelnice, cirkusy a pod.).
§6
Podmienky predaja
1. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektronické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar
a hračky sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk,
v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, v pojazdných predajniach
3
4

§ 7 ods. 2 Zákona č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z.z.

VZN - 12/2017

5 zo 8

a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom. Obmedzenia sa nevzťahujú na propagačné
predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzania nových výrobkov na trh.5
2. Na trhových miestach sa môžu predávať iba potraviny, ktoré sú ustanovené týmto
nariadením po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín.
3. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam.
4. Predaj rýchleho občerstvenia (jedál a nápojov) môžu realizovať len prevádzkovatelia, ktorí
majú platné rozhodnutie miestne príslušného orgánu verejného zdravotníctva k stánkovému
predaju a inému ambulantnému predaju.
5. Povolenie na zariadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste vydáva mesto Brezno. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného
zariadenia na trhovisku alebo tržnici vydáva správca trhového miesta.
6. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta mesto prihliada na ochranu verejného poriadku,
verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania
služieb a na účelnosť prezentácií, výstav a podobných akcií vo verejnom záujme.
7. Bližšie podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na jednotlivých trhových
miestach na území mesta určuje zákon a príslušný trhový poriadok.
§7
Druh, obdobie a rozsah príležitostných trhov
1. Príležitostné trhy mesto Brezno určuje nasledovne:
a) Veľkonočné trhy
Konajú sa pred Veľkou nocou v čase a rozsahu podľa rozhodnutia správcu trhov. Predaj
výrobkov s veľkonočnou tematikou a ľudových remesiel, spotrebné výrobky a vybrané
druhy služieb.
b) Letný jarmok
Koná sa každoročne v rámci Dní mesta Brezno v dňoch piatok – sobota. Ľudové
remeslá, spotrebné výrobky, občerstvenie, detské atrakcie.
c) Stredoveké Bomburove slávnosti
Konajú sa v letných mesiacoch v dňoch piatok – sobota. Predaj remeselných výrobkov
súvisiacich s dobovou témou a poskytovanie služieb občerstvenia a atrakcií pre deti
(skákačky, šmýkačky, drevený kolotoč, koníky..).
d) Tradičný Ondrejský jarmok
Každoročne sa koná na konci novembra v termíne určenom správcom trhov, v dňoch
štvrtok – piatok – sobota. Predaj spotrebného tovaru a poskytovanie služieb v zmysle
VZN, poskytovanie služieb občerstvenia a zábavných atrakcií.

5
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e) Vianočné trhy
Termín a rozsah trvania vianočných trhov stanoví správca trhov. Povoľuje sa predávať
sortiment úzko súvisiaci s vianočnou tematikou, zimou, hand made výrobky
a poskytovanie služieb občerstvenia.
2. Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb sú bližšie špecifikované v trhovom
poriadku príležitostných trhov, schválenom mestským zastupiteľstvom.
§8
Trhové dni a prevádzkový poriadok
1.

Trhové dni sú pondelok až sobota, uvedené neplatí, ak na tieto dni pripadne sviatok
alebo deň pracovného pokoja. Predajný a prevádzkový čas jednotlivých trhových miest
na území mesta sú stanovené v trhových poriadkoch vydaných ich správcami. Uvedené
ustanovenie sa netýka príležitostných trhov.

2.

Trhové poriadky sú správcovia trhových miest povinní zverejniť na viditeľnom mieste.
§9
Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom

Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom sa určí správca
osobitne pre každé trhové miesto trhovým poriadkom pre dané trhové miesto.

§ 10
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta Brezno predávať výrobky
a poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov6,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej produkcie alebo lesné plodiny
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.7
§ 11
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
Povinnosti predávajúcich sú stanovené osobitným predpisom.8

§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov
7
§ 10 Zákona č. 178/1998 z.z. v znení neskorších predpisov
8
§ 11 Zákona č. 178/1998 z.z. v znení neskorších predpisov
6
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§ 12
Práva a povinnosti správcu trhoviska a trhových miest
Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie Trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb9.
V rámci výkonu svojich činností najmä:
a) zabezpečuje v priestoroch trhoviska verejný poriadok, podmienky pre bezpečnosť
a ochranu,
b) prideľuje predávajúcemu miesto na predaj za stanovený poplatok
c) zabezpečuje dostatok odpadových nádob a ich pravidelné vyprázdňovanie
d) na viditeľnom a verejnosti prístupnom mieste zverejní predajný a prevádzkový čas
trhoviska a informáciu o tom, kde sa nachádza správa trhoviska
e) na viditeľnom a verejnosti prístupnom mieste zverejní Trhový poriadok trhoviska
f) v blízkosti trhoviska zabezpečí sociálne zariadenia pre predávajúcich aj kupujúcich.
g) oboznámi predávajúcich s ich povinnosťami, vyplývajúcimi z osobitných predpisov
platných pre danú oblasť na základe stanoviska Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Banskej Bystrici.
§ 13
Kontrolná činnosť
1. Dozor mesta nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a nad poskytovaním služieb
ustanovených týmto nariadením na trhových miestach vykonávajú:
a) príslušníci Mestskej polície v Brezne,
b) poverení zamestnanci mesta.

1.
2.

3.

4.

5.

9

§ 14
Sankčné opatrenia
Porušenie ustanovení tohto VZN je porušením § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Príslušníci Mestskej polície v Brezne sú oprávnení za porušenie ustanovení tohto VZN
uložiť pokutu v blokovom konaní v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov.
Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie pokutu do výšky 6 638,- EUR za porušenie nariadenia mesta podľa § 13
ods. 9 a 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Mesto Brezno môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá predáva
výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia pokutu do výšky 16 596,EUR v zmysle § 12 zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Pokuty uložené orgánmi mesta sú príjmom mesta.

§ 5 ods.3 Zákona č. 178/1998 z.z. v znení neskorších predpisov

VZN - 12/2017

8 zo 8
§15
Zrušovacie ustanovenie

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie mesta
Brezno č. 01/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v meste Brezno.
§16
Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno
uznesením č.195/2017 dňa 13.12.2017.a účinnosť nadobúda dňa 01.01.2018

