VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY
O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB
NA TRHOVÝCH MIESTACH
Číslo: 4/2014

V Piešťanoch dňa 26.09.2014

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 8 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) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Piešťany, stanovuje podmienky
pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, určuje technické, prevádzkové a estetické
podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.
§2
Trhové miesta
1. Na území mesta Piešťany sú zriadené tieto trhové miesta
A) trhoviská
1. Trhovisko CENTRUM, lokalita Nálepkova ulica (podrobnosti predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku CENTRUM sú upravené
trhovým poriadkom trhoviska),
2. Trhovisko KOCKA, lokalita ulica A.Hlinku (podrobnosti predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhovisku KOCKA sú upravené trhovým poriadkom
trhoviska),
B) príležitostné trhy
1. Piešťanské hody – v mesiaci august na Mariánskom námestí (podrobnosti
predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostnom trhu Piešťanské
hody sú upravené trhovým poriadkom príležitostného trhu),
2. Vianočné trhy – v mesiacoch november, december a január na Námestí
slobody
(podrobnosti
predaja
výrobkov
a poskytovania
služieb
na príležitostnom trhu Vianočné trhy sú upravené trhovým poriadkom
príležitostného trhu),
C) verejné priestranstvá určené na ambulantný predaj (prílohy č. 1 – č. 9).
2. Ďalšie trhové miesta môžu byť zriadené len na základe povolenia na zriadenie trhového
miesta, ktoré vydáva Mesto Piešťany. Povolenie na zriadenie trhového miesta sa vydáva
na dobu určitú.
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3. Žiadosť o zriadenie trhového miesta musí obsahovať živnostenské oprávnenie na správu
trhoviska, tržnice a príležitostného trhu a príslušné rozhodnutie vydané v zmysle stavebného
zákona (v prípade zriaďovania trhoviska, tržnice a príležitostného trhu), list vlastníctva,
katastrálnu mapu s presným vymedzením hraníc trhového miesta, súhlas vlastníka
nehnuteľnosti, stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na zriadenie
konkrétneho trhového miesta (v prípade zriaďovania trhoviska a tržnice).
§3
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta Piešťany predávať výrobky
a poskytovať služby
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov, 1)
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 2)
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou.
§4
Povolenie na ambulantný predaj a poskytovanie služieb
1. Predávať výrobky a poskytovať služby možno len na základe povolenia vydaného Mestom
Piešťany. Povolenie sa vydáva na dobu určitú, maximálne však do konca kalendárneho roka,
a na základe žiadosti, ktorá musí okrem povinných príloh obsahovať aj konkrétny sortiment
predávaných výrobkov, termín predaja výrobkov, prevádzkovú dobu, ulicu a číslo parcely, typ
a rozmery predajného stánku, vizualizáciu predajného stánku a situačný náčrt umiestnenia
predajného stánku na danom mieste.
2. Mesto Piešťany vydá na základe žiadosti o vydanie povolenia na ambulantný predaj
povolenie žiadateľovi uvedenému § 3 VZN, ktorý preukáže splnenie podmienok podľa §10
zákona a predloží nasledovné doklady
a) kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, 1) ak je žiadateľom osoba
podľa § 10 písm. a) zákona; žiadateľ na žiadosť mesta predloží originál oprávnenia
na podnikanie na nahliadnutie,
b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, 2) ak je
žiadateľom osoba podľa § 10 písm. b) zákona,
c) čestné vyhlásenie o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité
výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c)
zákona,
d) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
podľa osobitných predpisov, 3) ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
na ktorý sa taký doklad vyžaduje,
e) fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy
elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie
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žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, 4) že nie je povinný na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu,
f) žiadateľ, ak je osoba podľa § 10 písm. b) zákona, 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.
3. Na vydanie povolenia na poskytovanie služieb a ambulantný predaj v lokalitách Námestia
slobody, Winterovej ulice, Sadu A.Kmeťa a Beethovenovej aleje je potrebný aj súhlas
Referátu územnej správy Mestského úradu v Piešťanoch s vizualizáciou a umiestnením
predajného zariadenia.
4. Na vydanie povolenia na poskytovanie služieb a ambulantný predaj potravinárskych
výrobkoch je potrebné predložiť aj súhlas príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.
§5
Ambulantný predaj a druhy poskytovaných služieb
1. V meste Piešťany 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 v súlade s § 7 ods. 2 zákona,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
e) balená zmrzlina,
f) ovocie a zelenina,
g) potraviny uvedené v ods. 2,
h) kvetiny,
i) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
2. Potravinárske výrobky, ktoré sa ambulantne môžu predávať
a) balené kúpeľné oblátky,
b) pukance,
c) cukrová vata,
d) cukrovinky.
Uvedené potraviny musia pochádzať od výrobcov registrovaných miestne príslušnou
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
3. Ambulantný predaj mimo povolených trhových miest je zakázaný.
4. Na trhových miestach určených na ambulantný predaj 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) fotografické služby,
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g) čistenie peria,
h) zapožičiavanie športových potrieb.
5. Na predaj potravín uvedených v ods. 2 a poskytovanie služieb uvedených v ods. 4 písm. a)
predávajúci musí mať vydané súhlasné rozhodnutie príslušného orgánu verejného
zdravotníctva a činnosť vykonávať so súhlasom a pod kontrolou orgánov úradnej kontroly
potravín. Predávajúci a poskytovatelia služieb sú povinní dodržiavať platné právne
predpisy. 5)
6. Predajný čas ambulantného predaja a prevádzkový čas poskytovania služieb je možný iba
v rozmedzí od 06,00 hod. do 22,00 hod.
Predajný čas ambulantného predaja a prevádzkový čas poskytovania služieb počas akcií,
ktorých organizátorom, resp. spoluorganizátorom je Mesto Piešťany a jeho organizácie nie je
obmedzený.
Predajný čas ambulantného predaja a prevádzkový čas poskytovania služieb počas akcií a
festivalov v mesiacoch jún, júl, august a september v areáli Letiska Piešťany a ATC Lodenica
nie je obmedzený.
7. Povoľovanie ambulantného predaja na verejných priestranstvách a poskytovania služieb
na verejných priestranstvách sa riadi aj ustanoveniami platného Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta
Piešťany.
§6
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Mesto Piešťany prostredníctvom
a) poverených pracovníkov Mestského úradu v Piešťanoch,
b) Mestskej polície Mesta Piešťany.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 11/2007
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
2. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 8/2011 Trhový
poriadok – trhovisko BLŠIE TRHY SK.
3. Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ č. 109/2014 dňa 26.09.2014 a nadobúda
účinnosť 22.10.2014.

Ing. Remo Cicutto, v.r.
primátor mesta Piešťany
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1) zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2) zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
3) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín
(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú.v. EÚ L 139, 30.4.2004) v platnom znení, § 13 ods. 4 písm. a)
a § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, 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 (oznámenie č. 4/2008 Z.z.)
4) 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 v znení neskorších predpisov
5) zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách 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
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