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Mesto Prešov podľa § 6 ods. l a § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadeni v znení neskorších predpisov na základe § 3 ods. 8 a § 7 ods. l zákona
č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona č. 45511991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
14. 11. 1016
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
Vyvesené
_ _ _ _ _ _ _ _ __
dňa

vydáva

o

3 -11- 1016_ _ __
Zveseoe dňa--~~.:._;_

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov

č.

10/2016

o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
na území mesta Prešov

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1

Predmét a pôsobnosť nariadenia
L Toto Všeobecne zavazné nariadenie mesta Prešov (ďalej len "nariadenie«) upravuje:
zriadenie a správu trhových miest; druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
ktorých predaj a poskytovanie na trhových miestach je na území mesta Prešov povolené;
druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov; trhové dni, predajný a prevádzkový
čas; teclmické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom, ako aj
označenie predávajúceho; vymedzenie potravín, ktoré možno predávať ambulantne
a podmienky ich predaja; pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny na trhových miestach.
2. Nariadenie je záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na predaji
výrobkov alebo poskytovaní služieb na trhových miestach podľa tohto nariadenia.
Článok2

Základné pojmy
Základné pojmy ako trhové miesto, trhovisko, tržnica, príležitostný trh, ambulantný predaj,
stánok s dočasným stanovišt'om, stánok s trvalým stmovišťom upravuje osobitný predpis 1>.

l)

§ 2 zákona č. 178/I 998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

a o zmene a doplnení zákona
neskornich predpisov.

č.

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikani (živnostenský zákon) v znení
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DRUHÁ ČASŤ
TRHOVÉ MIESTA
Článok3

Zriadenie a správa trhového miesta

l. Trhové miesto zriaďuje mesto Prešov (ďalej len ,,mesto").
2. Mesto zriaďuje tieto trhové miesta:
a) trhovisko,
b) príležitostný trb,
c) ambulantný predaj.
3. Správu trhového miesta vykonáva mesto, alebo ju môže zveriť právnickej alebo fyzickej
osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska alebo priJežitostného trhu
(ďalej

len "správca trhového miesta"').

4. Práva a povinnosti správcu trhového miesta upravuje osobitný právny predpis2).
Článok 4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

A. Trbpvislgí
l. Na území mesta sú zriadené tieto trhoviská:
a) Trhovisko "SÍDLISKO III • CENTRUM" umiestnené na Prostejovskej ulici
v Prešove,
b) Trhovisko "WEBEROVA" umiestnené na Weberovej ulici v Prešove,
c) Trhovisko .,ŠVÁBY" umiestnené na Švábskej ulici v Prešove.
2. Správcom trhovísk uvedených v čl. 4 ods. I (ďalej len ,.trhoviská") je spoločnosť Technické
služby mesta Prešov, a.s. so sídlom Bajkalská 33, Prešov.
3. Trhové dni, predajný čas, prevádzkový čas sú obsiahnuté vo všeobecne záväznom nariadení
mesta Prešov, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na
území mesta Prešov.

B. Príležitostné trhy
I. Na území mesta sú zriadené n~mä tieto príležitostné trhy:
a) Prešovský trojiéný jarmok je tradičný jannok spojený s kultúrnym programom
a prezentáciou ľudových remesiel umiestnený na pešej zóne mesta na Hlavnej ulici

l)

z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona i!. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zäkon) v znení
neskor.šlch predpisov.

§ 5 zákona i!. 178/1998
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a časti Floriánovej ulice po objekt Caraíľovej väznice. Správcom príležitostného trhu je
Park kultóry a oddychu Prešov, mestská príspevková organizácia (ďalej len "PKO
Prešov").
b) Vianočné trhy sú sezónne trhy spojené s kultúrnym programom a poskytovaním služieb
umiestnené na pešej zóne mesta na Hlavnej ulici a časti Floriänovej ulice po objekt
Caraffovej väznice. Správcom príležitostného trhu je PKO Prešov.

c) Burza starožitností a kuriozít je

tradičná

burza, na ktorej sa

uskutočňuje

predaj

vlao;tných použitých spotrebných výrobkov fYzickými osobami medzi sebou umiestnená
na pešej zóne mesta na Hlavnej ulici a časti Floriánovej ulice po objekt Caraffovej
väznice. Správcom príležitostneho trhu je PKO Prešov.
d) Prešovské trhy- návrat k tradíciám sú výstavné trhy spojené s parkilrovými pretekmi,
predajom tradičných výrobkov a kultúrno-spoločenským programom, ktoré sú
umiestnené na Jazdeckej ulici v Jazdeckom areáli. Správcom priležitostného trhu je
spoločnosť 4 SPORT, s.r.o.
e) Pivný festival je tradičný festival, na ktorom sa predstavujú slovenskí aj zahraniční
výrobcovia a distribútori pív. Festival je spojený s kultúrnym programom
a poskytovanim slUŽieb a je umiestnený na Jazdeckej ulici v Jazdeckom areáli.
Správcom príležitostného trhu je spoločnosť 4 SPORT, s.r.o.
2. Trhové dni, predajný čas, prevádzkový čas sú obsialmuté vo všeobecne záväznom nariadení
mesta Prešov, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na
území mesta Prešov.
3. Ostatné podmienky a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky
a poskytujú slnžby na trhových miestach na ÚZemí mesta, a ktoré nie sú upravené v tomto
nariadeni, sa spravujú osobitnými právnymi predpismi3) a trhovými poriadkami, ktoré sú
obsiahnuté vo všeobecne záväznom nariadení mesta Prešov, ktorým sa vydávajú trhové
poriadky pre trhoviská a priležitostné trhy na území mesta Prešov.

C. Ambulantný predaj
l. Ambulantný predaj v meste, ako aj výrobky, ktore je možné ambulantne predávať sa riadia
úpravou podľa osobitného právneho prcdpisu4>.
2. Mesto ustanovuje tieto potraviny, ktoré možno predávať ambulantne:
a) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny,
11 Napr. zákon č. 178/1998 Z .z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na Lrhových miestach

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikani (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z., ktorým sa u._<~tanovujú hygienické požiadavky
na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a
dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkamiam
v zneni neskorších predpisov, zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v zneni neskorších predpisov.
41 § 9 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplneni zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikani (živnostenský zákon) v zneni
neskorších predpisov.
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b) ovocie a zelenina,
c) všetky potraviny uvedené v či. 5 ods. l tohto nariadenia za podmienok stanovených
v osobitných právnych predpisoch5).
3. Ambulantný predaj môže byť uskutočňovaný len na základe povolenia mesta, pričom ďalšie
podmienky ustanovujú osobitné právne predpisy6J.

TRETIA ČASŤ
PREDAJ VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH
Článok S

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach
l. Na trhových miestach je povolený predaj týchto druhov výrobkov:

a)

b)

c)
d)
e)
f)

poľnohospodárske

plodiny a výrobky, najmä: ovocie, sušené ovocie, zelenina, jedlé
strukoviny, mak, orechy, zemiaky, struky kukurice, kvety, priesady, sadenice, ozdobné
kry, ovocné stromčeky, vianočné stromčeky, čečina, semená ras:tHn,
spracované produkty z mlieka, obilia, zemiakov, najmä: lokše, pagáče, cestoviny,
zemiakové placky, zemiakové špirály, šišky, palacinky, cukrovinky, oštiepky, syry
údené, parenice voľné, korbáčiky, nak.ladané syry a pečené syry,
potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení,
živé konzumné ryby za podmienok stanovených osobitnými právnymi predpismi71,
slepačie vajcia za podmienok stanovených osobitnými právnymi predpismi8>,
včelí med a výrobky z medu; včelí med je povolené predávať len na zákJade platného
súhlasu príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o registrácii činnosti
na predaj medu, nádoba na med musí byť zo zdravotne vyhovujúceho materiálu a

51 Napr. zákon~. 152/1995 Z.z. o potravinách v zneni neskorlífch predpisov, Nariadenie vlády SR~. 360/2011 Z.
z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných
produktov rastlinného a živoC!íšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému
spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkamiam v zneni neskorších predpisov, výnosy Ministerstva
hospodárstva SR v príslušnej oblasti.
61 Napr. zákon ~- I 78/1998 Z .z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluŽieb na trhových miestach
aozmene adopln.ení zákona č. 455/1991 Zb. oživnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) vznenf
neskorších predpisov, zákon~- 15211995 Z. z. o potravinách v zneni neskor.!lich predpisov, Nariadenie vlády SR
č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva
prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mUeC!nych výrobkov kone~nému
spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam V zneni neskorších predpisov.
7J Napr. zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády SR~- 360/2011 Z.
z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných
produktov rastlinného a živoC!i.!lnebo pôvodu a dodávanie mlieka a mlieC!nych výrobkov kone~nému
spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkamiam v znení neskorších predpisov, výnosy Ministerstva
hospodárstva SR v príslušnej oblasti.
s) Napr. zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády SR~- 360/2011 Z.
z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných
produktov rastlinného a živočfšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mlieC!nych výrobkov konečnému
spotrebiteľovi a iným maJoobchodným prevádzkarniam v zneni neskorších predpisov, výnosy Ministerstva
hospodárstva SR v prísluSnej oblasti.
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schváleného obalu, označená etiketou s názvom medu, názvom výrobcu, dátumom
plnenia, hmotnost'ou a záručnou dobou; medovina musí spÍňať fyzikálne a chemické
požiadavky, ktoré na jej výrobu stanovuje osobitný právny predpis 9),
g) čerstvé huby len na základe osvedčenia a odbornej spôsobilosti vydaného regionálnym
úradom verejného zdravotníctva, sušené huby spracované a balené oprávnenými
výrobcami,
h) lesné plody,
i) spotrebné výrobky, najmä: obuv, textil, športové potreby, galantéria, drogériový tovar,
potreby pre domácnosť, papier, školské potreby, hračky, nábytok a bytové doplnky,
výrobky bielej a čiernej elektroniky, knihy a obrazy, mince, známky, platne, keramika,
sklo, hračky,
j) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové predmety, kreatívne predmety.
2. Na trhových miestach možno okrem služieb ustanovených osobitným právnym
predpisom 10>, poskytoval' aj tieto služby:
a) kovanie domáceho náradia,
b) predvádzanie ľudových remesiel.
3. Na trhových miestach sa môžu predávať produkty živočíšneho pôvodu v predajných
stánkoch alebo z pojazdných predajných vozidiel, ktoré sú pre tento účel spôsobilé
a umiestnené na vyčlenenom mieste trhového miesta určeným správcom trhového miesta.
Clánok6
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny na trhových miestach
Pravidlá čistoty a hygieny na trhových miestach sú obsiahnuté vo všeobecne záväznom
nariadeni mesta Prešov, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné
trhy na územi mesta Prešov.
Článok 7

Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým

stanovišťom

l. Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom určí mesto
individuálne, záväzným stanoviskom pre každý stánok v rámci stavebného konania.

'll Napr. zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v zneni neskorších predpisov, Nariadenie vlády SR č. 360/2011 z.,
ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných
produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému
spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkamiam v rnení neskorších predpisov, výnosy Ministerstva
hospodárstva SR v príslušnej oblasti., Potravinový kódex SR.
101
§ 8 zákona č. 178/1998 Z. z. o p(Jdmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikani (živnostenský zákon) v zneni

neskor!ich predpisov.
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2. Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej produkcie, predávajúce lesné plody a vlastné použité výrobky v primeranom
množstve medzi sebou. musia byť označené týmito údajmi:
a) meno a priezvisko.
b) adresa trvalého bydliska.
c) kontaktná adresa (telefón, e-mailová adresa).
Článok S
Orgány dozoru a sankcie
Pri dozore nad dodržiavaním toho nariadenia a pri ukladaní sankcií postupuje mesto
11
osobitného právneho predpisu >.

podľa

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čláook9

Zrušovacie ustanovenia
Dňom účinnosti

tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov
7/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

č.

Článok lO
Záverečné

ustanovenia

l. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie
dňa30.09.2016 a zvesený dňa 12.10.2016.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadeni sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo
mesta Prešov dňa 09.11.2016 uznesenim č 498/2016.
3. l'ť'Nd\II'ZI!Jr'ne záväzné, nariad'1'if tJiW~of"'esené oa úradnej tabuli mesta Prešov dňa
....................... a zvesene dňa ...................... .

/

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

l

