
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 4/2016, ktorým sa 

upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v meste Banská Štiavnica 
 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) a i), § 6 a § 11 ods. 

4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 

a podľa 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 právnych predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení.  

 

§ 1 

Predmet úpravy 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), na základe splnomocnenia osobitného 

zákona
1
, upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, 

ambulantného predaja, ako i príležitostných trhov v meste Banská Štiavnica. 

  

§ 2 

Základné pojmy 

1. Trhovým miestom sa rozumie trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné 

priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. 

2. Trhoviskom sa rozumie nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na 

sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb. 

3. Tržnicou sa rozumie kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a 

poskytovanie služieb v prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach. 

4. Príležitostným trhom sa rozumie 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. 

5. Ambulantným predajom sa rozumie 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 ktorého zriadenie sa 

vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu. 

6. Stánkom s trvalým stanovišťom sa rozumie stánok s celoročnou prevádzkou alebo so 

sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je 

vlastnený predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu.  

7. Za trhové miesto sa na účely 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 

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 

akciu. 
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 Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových  miestach 
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8. 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.  

9. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať 

všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných 

predpisov.  

 

§ 3  

Orgány dozoru  

1. Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na 

trhových miestach vykonávajú: 

a) Slovenská obchodná inšpekcia, 

b) orgány úradnej kontroly potravín
2
, ak ide o predaj potravín, 

c) oprávnení zamestnanci Mesta Banská Štiavnica . 

2. Orgán dozoru uloží pokutu do 17 000 eur fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej 

osobe v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších právnych 

predpisov. 

3. O uložených sankciách vedie evidenciu Mestský úrad v Banskej Štiavnici, príslušné 

oddelenie. 

4. Výnos pokút uložených Mestom Banská Štiavnica je príjmom rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica (ďalej len ˶mesto") .  

5. Priestupky sa prejednávajú v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 178/1998 Z. z. 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení 

neskorších právnych predpisov.
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§ 4 

Zriadenie trhových miest, povolenie na zriadenie trhového miesta a povolenie na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb 

1. Trhové miesto zriaďuje mesto. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe 

povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva mesto. Na zriadenie trhového 

miesta na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému 

nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.  

2. Pri zriaďovaní trhového miesta a pri povoľovaní zriadenia trhového miesta prihliada na 

ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja 

výrobkov a poskytovania služieb a na účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií vo 

verejnom záujme.  

3. Povolenie na zriadenie trhového miesta - trhovísk a tržníc - vydáva primátor mesta, a to 

na základe vyjadrenia príslušného oddelenia Mestského úradu v Banskej Štiavnici 

z hľadiska územného plánu mesta a príslušného pamiatkového úradu a príslušného 

orgánu na ochranu zdravia. 

4. Povolenie na zriadenie trhového miesta, t. j. príležitostného trhu, stánku s trvalým 

stanovišťom, povolenie na ambulantný predaj v meste a povolenie propagačno- 

predajných akcií spojených s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh 

vydáva z poverenia primátora mesta príslušné oddelenie Mestského úradu v Banskej 

Štiavnici. 
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5. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo v tržnici 

vydáva správca trhového miesta.  

6. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach vydáva 

z poverenia primátora mesta príslušné oddelenie Mestského úradu v Banskej Štiavnici. 

7. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na 

základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 

mieste a na základe predloženia nasledovných dokladov: 

a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov
4
, ak je žiadateľom fyzická 

alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov; žiadateľ 

na žiadosť mesta predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie alebo si 

mesto môže overiť existenciu oprávnenia na podnikanie elektronickým spôsobom v 

príslušnej evidencii podnikateľov, ak na tento účel mesto sprístupní elektronickú službu 

verejnej správy, 

b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho 

vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je 

žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti  alebo lesné plody,  

c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné 

použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa fyzickú 

osobu  predávajúcu vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,  

d) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho 

rozmnoženinou, ak ide o žiadateľa fyzickú osobu, ktorá je autorom predávaného 

výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, 

e) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

podľa osobitných predpisov
5
, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý 

sa taký doklad vyžaduje,  

f) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy 

elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o 

pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je 

zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo 

čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je 

povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú 

pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,
6
 

g) ak fyzická osoba predáva rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, preukáže, že je vlastníkom pozemku, na 

ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je 

nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý 

ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na 

tomto pozemku.  

8. Mesto je povinné dokumenty predložené podľa ods. 7 písm. f) uchovávať päť rokov od 

konca kalendárneho roka, v ktorom boli predložené. O vydaní povolenia na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste mesto telefonicky alebo elektronicky 

bezodkladne informuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na telefónnom čísle 
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alebo elektronickej adrese, ktoré Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní na 

svojom webovom sídle.  

9. Mesto môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 

mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti podľa zákona č. 

178/1998 Z. z. alebo iných osobitných predpisov.  

 

 

§ 5 

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 
Na základe povolenia mesta môžu na trhových miestach predávať výrobky a poskytovať 

služby: 

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
7
 

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti 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. 

 

§ 6 

Správa trhového miesta, práva a povinnosti správcu trhového miesta 

1. Za správcu trhoviska sa považuje zriaďovateľ trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu 

alebo osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a 

príležitostného trhu a ktorej bola správa trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu 

zverená jeho zriaďovateľom. 

2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto .Ak je trhovým 

miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, za správcu trhového miesta sa považuje 

vlastník iného ako verejného priestranstva alebo vlastník nebytového priestoru. 

3. Pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový 

poriadok, ktorý mesto po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením. Trhový 

poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste. 

4. Trhový poriadok musí obsahovať: 

a) určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,  

b) označenie trhoviska, tržnice a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných 

výrobkov a poskytovaných služieb,  

c) podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať,  

d) údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase,  

e) pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení,  

f) spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo 

cenník vstupného na príležitostných trhoch,  

g) pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania 

služieb a po skončení prevádzky, 

h) meno, priezvisko a adresu bydliska správcu trhoviska, ak je ním fyzická osoba, alebo 

názov a adresu sídla, ak je ním právnická osoba. 

5. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných 

podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 

6. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho: 
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a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov
8
 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
9
,  

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 fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch; 

primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska 

individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov. 

7. Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti
10

 

predávajúceho. Správca trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci 

nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých predaj je 

zakázaný. 

8. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj 

vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve a o predaj 

rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej 

činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.  

 

§ 7 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

a) označiť svoje predajné zariadenie svojím menom, priezviskom a adresou, 

predávajúceho alebo názvom a sídlom obchodnej spoločnosti/menom, priezviskom 

a miestom podnikania, 

b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, 

c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu 

podľa osobitných predpisov,
11

  

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 pre predaji váženého tovaru  váženie spôsobom umožňujúcim 

spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia. 

g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa 

osobitných právnych predpisov,
12
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2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi 

príležitostného trhu, 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 alebo poskytovaných služieb, 

d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 

e) doklad o nadobudnutí tovaru, ktorý sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých 

výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve, 

3. Osoba podľa ustanovenia § 5 písm. b) tohto VZN 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. 

 

§ 8  

Trhoviská, trhové dni, príležitostné trhy a prevádzkový čas na území mesta                     

Banská Štiavnica 

1. Na území mesta Banská Štiavnica sú zriadené tieto trhoviská: 

 Trhovisko na Ul. Križovatka v Banskej Štiavnici, parc. č. C KN 4141/13, o celkovej 

výmere 330 m², zastavaná plocha a nádvorie.  

 Trhové dni sú pondelok až nedeľa.  

  Prevádzkový čas je od 06:00 hod. do 18:00 hod.  

2. Prevádzkový čas pre ostatné trhové miesta je určený následne: 

 trhové dni sú pondelok až nedeľa: od 06:00 hod do 22:00 hod., okrem 

Salamandrových trhov, Štiavnického živého šachu a Nezabudnutých remesiel, kde je 

prevádzkový čas určený od 06:00 hod do 24:00 hod. .  

3. Príležitostné trhy, aj ambulantný predaj  v meste sa povoľuje na Námestí sv. Trojice, 

Radničnom námestí, na uliciach Starozámocká, na  nádvorí Starého zámku, 

Novozámocká, Kammerhofská, na ulici Višňovského, na sídlisku Juh a sídlisku 

Drieňová, v miestnej časti  Štefultov, v Slovenskom banskom múzeu - Banské múzeum v 

prírode na ulici Jozefa Karola Hella, v areáli OC Dužina na  ulici Kolpašská. 

 

 

 

 

4. Ambulantný predaj pri cestách mimo mesta sa zakazuje. Mestom sa na účely zákona                         

č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových  

                                                                                                                                                   
12 Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších právnych predpisov, Potravinový kódex SR, 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 právnych  predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 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 právnych predpisov v znení neskorších právnych predpisov. 

 



miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších právnych predpisov a tohto VZN rozumie 

územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec mesta, ako aj 

územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec miestnej časti 

mesta.  

5. Mesto môže povoliť konanie príležitostného trhu a ambulantného predaja aj na iných 

uliciach na základe doručenej žiadosti. 

 

§ 9 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach,  

zákaz predaja na trhových miestach, Obmedzenie predaja 

 

§ 9a 

Trhoviská a tržnice 

1. Na trhoviskách a v tržniciach v meste je možné predávať nasledovný tovar: 

a) ovocie a zelenina pochádzajúca z registrovaného veľkoobchodného skladu resp. od 

registrovaného prvovýrobcu
13

, 

b) lesné plodiny pochádzajúce z vlastnej pestovateľskej činnosti registrovaného 

prvovýrobcu,¹³ 

c) kvasená kapusta a iná kvasená zelenina pochádzajúca od registrovaného 

prvovýrobcu¹³ resp. od registrovaného výrobcu
14

, spotrebiteľsky balená v originálnom 

balení,  

d) sušené ovocie, orechy, mandle, sušené strukoviny, jadierka (vrátane pražených),mletá 

červená paprika pochádzajúce od registrovaného prvovýrobcu¹³ resp. spotrebiteľsky 

balená v originálnom balení od registrovaného výrobcu¹⁴ , 
e) pečené gaštany, cukrová vata, pukance, trdelníky pripravené na mieste a určené na 

priamu konzumáciu na mieste, 

f) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 

g) spotrebiteľsky balené cukrárenské výrobky, cukrová vata, cukrovinky v originálnom 

obale pochádzajúce od registrovaného výrobcu¹⁴, 
h) medovníky  pochádzajúce od registrovaného výrobcu¹⁴ resp. od registrovaného 

prvovýrobcu¹³, 

i) spotrebiteľsky balené ovocné šťavy a bioprodukty pochádzajúce od registrovaného 

výrobcu¹⁴ resp. registrovaného prvovýrobcu¹³,  

j) spotrebiteľsky balené a označené  mliečne výrobky- syry pochádzajúce výlučne od 

schválených výrobcov, pričom výrobky musia byť označené identifikačnou značkou 

výrobcu, pri predaji týchto výrobkov je potrebné zabezpečiť počas celého predaja 

a vystavovania dodržiavanie teplotného reťazca (chladiaca vitrína), 

k) za studena lisované oleje pochádzajúce od registrovaných výrobcov¹⁴, 
l) čerstvé jedlé huby

15
 a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované 

v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov, 

                                                
13

  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 
mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení Nariadenia 
Vlády SR č. 100/2016 Z.z. 

14
   Ustanovenie §6 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších právnych predpisov 

15
   Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo 15.05.2014 č. 132/2014, ktorým sa vydáva 

hlava Potravinového kódexu SR upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody 
a výrobky z nich. 



m) spotrebiteľsky balené koreniny, pochutiny pochádzajúce od registrovaného výrobcu¹⁴ 
resp. registrovaného prvovýrobcu¹³. 

n) spotrebiteľsky balené čaje, bylinky pochádzajúce od registrovaného výrobcu¹⁴ resp. od 

registrovaného prvovýrobcu¹³. 

o) spotrebiteľsky balené: chlieb a iné pekárenské výrobky, nebalený chlieb a pekárenské 

výrobky možno predávať len takým spôsobom aby boli chránené pred priamou 

kontamináciou ( vitrína), tieto produkty musia pochádzať od registrovaného 

producenta. 

p)  spotrebiteľsky balené: med, medovina a včelie produkty  pochádzajúce od 

registrovaného producenta,  

q) balená zmrzlina,
16

   

 

 za podmienok, že predávajúci predloží potvrdenie o registrácii  orgánu úradnej 

kontroly potravín -  príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 

 

a ďalej:  

 

r) kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, vrátane sušených kvetov, dreviny, 

s) ozdobné vence, sviece a kahance, 

t) knihy, denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel 

alebo iných diel, 

u) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 

v) výrobky zo skla, porcelánu, keramiky, 

w) žreby okamžitých lotérií a žrebovacích vecných lotérií, 

x) spotrebný tovar,  

y) sladkovodné trhové ryby, domáca vodná hydiny, domáca hrabavá hydina, domáce 

králiky, drobné hlodavce na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu 

veterinárnej správy, 

z) vianočné stromčeky, čečina, šišky a výrobky z nich, ak má predávajúci doklad 

o spôsobe ich nadobudnutia. 

 

§9 b 

Príležitostné trhy 

1. Na príležitostných trhoch v meste sa, môžu predávať: 

a) ovocie a zelenina, pochádzajúca z registrovaného veľkoobchodného skladu resp. od 

registrovaného prvovýrobcu¹³, 

b) sušené ovocie, orechy, mandle, sušené strukoviny, jadierka (vrátane 

pražených),mletá červená paprika pochádzajúce od registrovaného prvovýrobcu¹³ 

resp. spotrebiteľsky balená v originálnom balení od registrovaného výrobcu¹⁴ , 
c) pečené gaštany, cukrová vata, pukance, trdelníky, pripravené na mieste a určené na 

priamu konzumáciu na mieste, 

d) spotrebiteľsky balené cukrárenské výrobky, cukrová vata, cukrovinky v originálnom 

obale pochádzajúce od registrovaného výrobcu¹⁴, 
e) medovníky pochádzajúce od registrovaného výrobcu ¹⁴ resp. od registrovaného 

prvovýrobcu¹³, 
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   Ustanovenie §83 a nasl. Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR 
z 20.05.1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti 
potravinového kódexu SR  (oznámenie č. 195/1996 Z.z) 



f) varená kukurica, zemiakové špirály  pripravené na mieste a určené na priamu 

konzumáciu na mieste, 

r) spotrebiteľsky balené a označené  mliečne výrobky- syry pochádzajúce výlučne od 

schválených výrobcov, pričom výrobky musia byť označené identifikačnou značkou 

výrobcu, pri predaji týchto výrobkov je potrebné zabezpečiť počas celého predaja 

a vystavovania dodržiavanie teplotného reťazca (chladiaca vitrína), 

g) za studena lisované oleje pochádzajúce od registrovaných výrobcov¹⁴, 
h) spotrebiteľsky balené koreniny, pochutiny pochádzajúce od registrovaného 

výrobcu¹⁴ resp. registrovaného prvovýrobcu¹³, 

i) spotrebiteľsky balené čaje, bylinky pochádzajúce od registrovaného výrobcu¹⁴ resp. 

od registrovaného prvovýrobcu¹³, 

j) balená zmrzlina, ľadová drť,  

k) huby čerstvé jedlé a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované 

v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov
17

,  

l) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 

m) spotrebiteľsky balené: med, včelie produkty, medovina  pochádzajúce od 

registrovaného producenta, 

n) liehoviny a destiláty, víno, pivo, burčiak, určené na priamu konzumáciu na mieste, 

o) spotrebiteľsky balené ovocné šťavy a bioprodukty pochádzajúce od registrovaného 

výrobcu resp. prvovýrobcu¹³, 

p) teplé nápoje (káva, čaj, punč, varené víno a pod.), určené na priamu konzumáciu na 

mieste, 

q) sladkovodné trhové ryby
18

, na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu 

veterinárnej správy, 

 

 za podmienok, že predávajúci predloží súhlasné stanovisko orgánu úradnej kontroly  

potravín príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 

 

a ďalej: 

 

a) kvetiny, sadenice a semená, vrátane sušených kvetov, 

b) dreviny, kry a ich priesady, 

c) vianočné stromčeky, čečina, ak predávajúci má doklad o spôsobe ich nadobudnutia,  

d) ozdobné vence, sviece a kahance,   

e) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo 

iných diel, 

f) žreby okamžitých lotérií a žrebovacích vecných lotérií, 

g) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky (výrobky z dreva, šúpolia, 

kovu, keramiky, skla a pod.),  

h) výrobky zo skla, porcelánu, keramiky,  

i) tkané koberce, výrobky z ovčieho rúna,  

j) hudobné nástroje,  

k) suveníry, magnetky, odliatky zo sadry,  

l) mydlá, 

m) bižutéria a šperky z chirurgickej ocele,  

                                                
17

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo 15.05.2014 č. 132/2014, ktorým sa vydáva 
hlava Potravinového kódexu SR upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody 
a výrobky z nich. 

18
 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č.425/2012 Z.z. o produktoch 
rybolovu a výrobkoch z nich v znení neskorších právnych predpisov. 



n) výrobky z prútia,  

o) héliové balóny,  

p) vianočné ozdoby, dekoratívne nálepky,  

q) minerálne kamene, fosílie,  

r) zberateľské mince, 

s) kožená galantéria, 

t) spotrebné výrobky.  

 

 

§9 c 

Ambulantný predaj 

1. Ambulantne sa v meste  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; ustanovenie § 7 ods. 2 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 právnych predpisov tým nie je dotknuté, 

d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny, po 

vydaní súhlasného stanoviska orgánu úradnej kontroly potravín, 

e) balená zmrzlina, 

f) ovocie a zelenina, pochádzajúca z registrovaného veľkoobchodného skladu resp. od 

registrovaného prvovýrobcu¹³, 

g) kvetiny, dreviny a priesady,  

h) žreby okamžitých lotérií a žrebovacích vecných lotérií, 

i) potraviny:  

 sušené ovocie, orechy, mandle, sušené strukoviny, jadierka (vrátane pražených),mletá 

červená paprika pochádzajúce od registrovaného prvovýrobcu¹³ resp. spotrebiteľsky 

balená v originálnom balení od registrovaného výrobcu¹⁴ , 
 pečené gaštany, cukrová vata, pukance, trdelníky, pripravené na mieste a určené na 

priamu konzumáciu na mieste, 

 spotrebiteľsky balené cukrárenské výrobky, cukrová vata, cukrovinky v originálnom 

obale pochádzajúce od registrovaného výrobcu¹⁴, 
 medovníky pochádzajúce od registrovaného výrobcu¹⁴ resp. od registrovaného 

prvovýrobcu¹³, 

 varená kukurica, zemiakové špirály  pripravené na mieste a určené na priamu 

konzumáciu na mieste, 

 spotrebiteľsky balené a označené  mliečne výrobky- syry pochádzajúce výlučne od 

schválených výrobcov, pričom výrobky musia byť označené identifikačnou značkou 

výrobcu, , pri predaji týchto výrobkov je potrebné zabezpečiť počas celého predaja 

a vystavovania dodržiavanie teplotného reťazca (chladiaca vitrína), 

 za studena lisované oleje pochádzajúce od registrovaných výrobcov¹⁴, 
 spotrebiteľsky balené koreniny, pochutiny pochádzajúce od registrovaného výrobcu¹⁴ 

resp. registrovaného prvovýrobcu¹³, 

 spotrebiteľsky balené čaje, bylinky pochádzajúce od registrovaného výrobcu¹⁴ resp. od 

registrovaného prvovýrobcu¹³, 

 balená zmrzlina, ľadová drť,  



 huby čerstvé jedlé a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované 

v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov
19

,  

 jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 

 spotrebiteľsky balené: med, včelie produkty, medovina  pochádzajúce od 

registrovaného producenta, 

 liehoviny a destiláty, víno, pivo, burčiak, určené na priamu konzumáciu na mieste, 

 spotrebiteľsky balené ovocné šťavy a bioprodukty pochádzajúce od registrovaného 

výrobcu¹⁴ resp. prvovýrobcu¹³,  

 teplé nápoje (káva, čaj, punč, varené víno a pod.), určené na priamu konzumáciu na 

mieste, 

 sladkovodné trhové ryby
20

, na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu 

veterinárnej správy, 

 za podmienok, že predávajúci predloží súhlasné stanovisko orgánu úradnej kontroly  

potravín príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. 

 

§9 d 

Poskytovanie služieb na trhových miestach 

Na trhových miestach  v meste 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) brašnárske služby, 

h) čistenie peria, 

i) brúsenie skla a kraslíc, 

j) maľovanie na tvár, 

k) zábavné služby (kolotoče, strelnice), okrem Námestia sv. Trojice, Radničného námestia 

a trhoviska Križovatka. 

 

§9 e 

Zákaz predaja na trhových miestach 

Na trhových miestach sa zakazuje predávať: 

a) zbrane a strelivo, 

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky, 

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,  

d) tabak a tabakové 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 príslušenstvo, 
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 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo 15.05.2014 č. 132/2014, ktorým sa vydáva 
hlava Potravinového kódexu SR upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody 
a výrobky z nich. 

20
 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č.425/2012 Z.z. o produktoch 
rybolovu a výrobkoch z nich v znení neskorších právnych predpisov. 



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 zvierať na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu 

veterinárnej správy, 

k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín, 

l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli 

spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.  

 

§ 9 f 

Obmedzenie predaja výrobkov  

1. Spotrebné výrobky, najmä: textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 

elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový 

tovar a hračky a môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, 

v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej 

prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach.  

2. Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete sa môžu 

predávať iba v prevádzkarňach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú 

vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti.  

3. Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach 

trhovísk a v pojazdných predajniach.  

 

§ 10 

Záverečné ustanovenia 
1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008, 

ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v meste Banská Štiavnica. 

2. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších právnych predpisov bol návrh tohto VZN  zverejnený na úradnej 

tabuli, a na webovej stránke mesta www.banskastiavnica.sk od 30.05.2016 do 

23.06.2016. 

3. Mestské zastupiteľstvo Mesta Banská Štiavnica sa na tomto VZN  uznieslo dňa 

22.06.2016, a to Uznesením č. 63/2016 . 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť  pätnástym dňom  od vyvesenia na úradnej tabuli Mesta 

Banská Štiavnica. 

 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 29.06.2016 

                                                                                                 Mgr. Nadežda Babiaková v.r. 

                                                                                                      primátorka mesta 

Vyvesené dňa :.................. 

 

Zvesené dňa :.................... 

 

 

 

 

http://www.banskastiavnica.sk/


PRÍLOHA č. 1 

 

 

 

Meno, názov a adresa ohlasovateľa, číslo telefónu 

 

V ____________________, ________ 

 

Mestský úrad 

Oddelenie regionálneho rozvoja 

a medzinárodných vzťahov 

Radničné námestie 1 

969 24   Banská Štiavnica 

 

Vec:     

Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach 

v meste Banská Štiavnica  

 

Predávajúci (vyznačiť x): 

 fyzická osoba a právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov  

 fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti 

 fyzická osoba predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou 

 fyzická osoba predávajúca výrobky, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou 

 

Meno a priezvisko fyzickej osoby/ 

Obchodné meno právnickej 

osoby:_______________________________________________ 

 

Adresa trvalého bydliska fyzickej osoby/Miesto podnikania/sídlo právnickej osoby: 

____________________________________________ 

 

Dátum narodenia pri fyzickej osobe*: ____________________  

 

IČO: ________________________ 

 

DIČ: ________________________   

 

Číslo DKP**: ________________________________________ 

 

Zodpovedný zástupca:   

______________________________________________________________ 

 

Kontakt /tel., e-mail/:   

______________________________________________________________ 

 

 

 



Sortiment, poskytované služby /rozpísať/:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Lokalita/tržnica,námestie,ulica/:_________________________________________________ 

 

Požadovaná plocha na poskytovanie služieb /celková plocha v m², typ a rozmer stánku/:  

___________________________________________________________________________ 

 

Iné  

požiadavky:_______________________________________________________________ 

 

Termín predaja:  _________________________________________________________ 

 

 

 

 

           ________________________ 

      podpis + pečiatka pri PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* vyplňujú iba fyzické osoby (nepodnikatelia), potrebné priložiť súhlas so spracovaním 

osobných údajov 

** daňový kód elektronickej registračnej pokladnice 

Prílohy (podľa relevantnosti) od 02.12.2015 § 3 ods. 4, 5 a 6 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 právnych predpisov: 

a) kópia oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom fyzická 

osoba alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov,  

b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky pochádzajú z jeho 

vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak 

žiadateľom je fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 

c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné 

použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa fyzickú osobu 

predávajúcu vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou, 

d) čestné vyhlásenie žiadateľa, o tom že výrobky sú originálom diela alebo jeho 

rozmnoženinou, ak ide o žiadateľa, ktorý je autorom predávaného výrobku, ktorý je 

originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.  

e) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

podľa osobitných predpisov (napr. stanovisko orgánu hygieny), 

f) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej 

registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu 

elektronickej registračnej pokladnice, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu 

o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie 

žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu (zákon č. 289/2008 Z. z. 

o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 

orgánov v znení neskorších predpisov), že nie je povinný na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu 

registračnú pokladnicu, 

g) ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny doklad, ktorým preukáže, 

že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo 

chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny 

vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej 

alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku 

h) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v prípade, ak predávajúci 

poskytne dátum narodenia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÍLOHA č. 2 

 

Príloha podľa ustanovenia § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z. 

 

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhovom mieste  
 

 

 

Podpísaná/ý:     ....................................................................................................... 

trvale bytom (ulica, mesto):  ....................................................................................................... 

týmto čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky, ktoré predávam na trhovom mieste, 

....................................................................................................................................................... 

pochádzajú z mojej vlastnej pestovateľskej/chovateľskej činnosti.  

 

 

V ...................................... dňa .................... 

 

 

 

 

        ................................................... 

                          (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÍLOHA č . 3 

 

 

Príloha podľa ustanovenia § 3 ods. 4 písm. c) zákona č. 178/1998 Z. z. 

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhovom mieste  
 

 

Podpísaná/ý:     .......................................................................................................    

trvale bytom (ulica, mesto):  ....................................................................................................... 

týmto čestne vyhlasujem, že všetky mnou predávané výrobky sú moje vlastné použité 

výrobky predávané v primeranom množstve.  

 

 

V ...................................... dňa .................... 

 

 

 

        ................................................... 

                          (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÍLOHA č. 4:  

 

Príloha podľa ustanovenia § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 178/1998 Z. z. 

 

 

Čestné vyhlásenie 

k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhovom mieste  
 

 

 

Podpísaná/ý:     ....................................................................................................... 

trvale bytom (ulica, mesto):  ....................................................................................................... 

týmto čestne vyhlasujem, že všetky predávané výrobky, ktoré predávam na trhovom mieste, 

...................................................................................... sú originálom diela / jeho  

rozmnoženinou*.  

 

V ...................................... dňa .................... 

 

        ................................................... 

                                             (podpis) 

 

*nehodiace sa prečiarknite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 5 : 

 

Príloha podľa ustanovenia § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z.  

 

Čestné vyhlásenie 

k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhovom mieste  
 

Podpísaný/a (meno a priezvisko):  ............................................................................................... 

trvale bytom: ...............................................................................................................................  

dátum narodenia:  ........................................................................................................................ 

týmto čestne vyhlasujem, že pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb nie som povinný 

používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu 

v súlade so zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice 

a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách 

v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších právnych predpisov, podľa jeho 

nasledovných ustanovení:  

    ust. § 1 ods. 2 – nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, 

    ust. § 2 písm. k) – nejde o službu uvedenú v Prílohe č. 1 zákona,  

  ust. § 3 ods. 2 písm. a) – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru 

uvedeného v Prílohe č. 2 zákona (napr. na predaj tovaru občanmi s ťažkým zdravotným 

postihnutím), 

    ust. § 3 ods. 2 písm. b) – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby 

uvedené v Prílohe č. 2 zákona (napr. služby poskytované občanmi s ťažkým zdravotným 

postihnutím) 

Týmto zároveň udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých podľa 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

na účely vydania povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrokov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste.  

 

 

 

V ............................ dňa ....................... 

        ............................................. 

         (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č.6: 

 

Súhlas 

so spracovaním osobných údajov 
 

 

Podpísaný/a (meno a priezvisko):  ............................................................................................... 

trvale bytom: ...............................................................................................................................  

dátum narodenia:  ........................................................................................................................ 

súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracované na účel vydania povolenia na predaj 

výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v meste Banská Štiavnica  

trhové miesto:   ............................................................................................................................. 

termín predaja: ............................................................................................................................. 

po dobu potrebnú na naplnenie účelu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. 

 

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa 

jana.kollarova@banskastiavnica.sk  alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. 

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi 

boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. 

 

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. 

 

 

 

V ...................................... dňa ........................... 

 

 

         ........................................ 

            (podpis) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


