
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 5/2016 

– Trhový poriadok trhovisko Križovatka  
 

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 „Trhový poriadok“), na základe splnomocnenia 

osobitného zákona
1
, upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhovisku Križovatka v meste Banská Štiavnica. 

 

§ 2 

Určenie priestranstva trhoviska a označenie trhoviska 

 

1. Trhovisko sa nachádza na ulici Križovatka, a to na časti pozemku: 

    parc. č. C KN 4141/13 o celkovej výmere 330 m², zastavaná plocha a nádvorie. 

   Pozemok je vedený na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica. 

2. Trhovisko je označené tabuľou „TRHOVISKO KRIŽOVATKA“, na ktorej je zverejnený 

tento Trhový poriadok.  

 

§ 3 

Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 

1. Na trhovisku je možné predávať nasledovný tovar: 

 

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

registrovaného prvovýrobcu
2
, 

b) lesné plodiny pochádzajúce z vlastnej pestovateľskej činnosti registrovaného 

prvovýrobcu², 

c) kvasená kapusta a iná kvasená zelenina pochádzajúca od registrovaného prvovýrobcu ² 

resp. od registrovaného výrobcu
3
, spotrebiteľsky balená v originálnom balení,  

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

červená paprika pochádzajúce od registrovaného prvovýrobcu² resp. spotrebiteľsky 

balená v originálnom balení od registrovaného výrobcu³ , 

                                                
1
 zákon 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 
2
 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. 

3
 Ustanovenie §6 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších právnych predpisov 



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 výrobcu³, 

h) medovníky  pochádzajúce od registrovaného výrobcu³ resp. od registrovaného 

prvovýrobcu², 

i) spotrebiteľsky balené ovocné šťavy a bioprodukty pochádzajúce od registrovaného 

výrobcu³ resp. registrovaného prvovýrobcu²,  

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 výrobcov³, 

l) čerstvé jedlé huby
4
 a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované 

v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov, 

m) spotrebiteľsky balené koreniny, pochutiny pochádzajúce od registrovaného výrobcu³ 

resp. registrovaného prvovýrobcu², 

n) spotrebiteľsky balené čaje, bylinky pochádzajúce od registrovaného výrobcu³ resp. od 

registrovaného prvovýrobcu², 

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,
5
   

 

 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 základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu 

veterinárnej správy, 

                                                
4
 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. 

5
 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) 



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

o spôsobe ich nadobudnutia. 

 

2. Na trhovisku 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. 

 

3. Na trhovisku  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, 

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.  

 

 

4. Obmedzenie predaja výrobkov: 

 

a) 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.  

b) 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.  



c) Športové potreby sa môžu predávať iba v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach 

trhovísk a v pojazdných predajniach.  

 

§ 4 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb  

 

1. Predávajúci na trhovisku 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, 

c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu 

podľa osobitných predpisov (zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej 

registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 

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

orgánov v znení neskorších 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 pre predaji váženého tovaru  váženie spôsobom umožňujúcim 

spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia, 

g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa 

osobitných právnych predpisov. 

 

2. Predávajúci na trhovisku je povinný predložiť správcovi trhoviska 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, 

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. Fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny 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. 

4. Predávajúci musí dodržiavať všetky nariadenia mesta a zákony týkajúce sa vnútorného 

obchodu a hygienické nariadenia. 

 

§ 5 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 

1. Trhové dni sú pondelok až nedeľa. 

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

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/511/


§ 6 

Prenájom predajných zariadení a výška nájomného  

 

1. Predajné zariadenia a predajnú plochu prenajíma pred začiatkom predaja jednotlivým 

predávajúcim správca trhoviska.  

2. Poplatok za predajné zariadenie a predajnú plochu je určený podľa Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach platného pre daný rok.  

3. Poplatok za predajné zariadenie a predajnú plochu predávajúci platí správcovi trhoviska. 

Správca o uhradení poplatku vydá jednotlivým predávajúcim účtovný doklad.  

 

§ 7 

Označenie správcu trhoviska, práva a povinnosti správcu trhoviska  

 

1. Správcom trhoviska je p. Ján Krátky, bytom Mierová 20, Banská Štiavnica na základe 

Nájomnej zmluvy č. 126/2008 zo dňa 30.06.2008.   

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

podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 

3. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho nasledovné: 

a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov
6
 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
7
,  

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. 

4. Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti
8
 

predávajúceho. Správca trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci 

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

zakázaný. 

5. 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. 

6. Správca trhoviska pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a kontrole dodržiavania 

ustanovení tohto Trhového poriadku spolupracuje s mestskou políciou a Mestským 

úradom v Banskej Štiavnici (príslušným oddelením). 

7. Pri zistení porušenia ustanovení Trhového poriadku správca predkladá písomné záznamy 

o tejto skutočnosti primátorovi Mesta Banská Štiavnica na ďalšie konanie.  

                                                
6
 Ustanovenie § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov 

a zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní  v znení neskorších právnych predpisov 
7
  Zákon č. 289/2008  Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších právnych 

predpisov 
8
 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  



 

§ 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na náležitosti neupravené týmto VZN sa vzťahuje 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. 

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. 64/2016 . 

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/

