
            
 MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MESTA TRNAVA 

 

    
 VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  č. 330 

 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 207 o podmienkach poskytovania služieb na 

trhovom mieste – príležitostný trh Tradičný trnavský jarmok  
v znení VZN č. 250 

   
Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 
68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h/ a i/ a § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona 
č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v znení neskorších predpisov a v znení VZN č. 246  

o podmienkach poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, 
a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy v znení VZN č. 

269 a VZN č. 301 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN č. 207 v znení VZN č. 250 a VZN č. 301.  
 

Čl. 1  
 

(1) Čl. 4 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:  

 „(1) Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky   
             a poskytovať služby1:  

  a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných  
                predpisov, 
  b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej 

pestovateľskej  
                alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny podľa osobitných 

predpisov2, 
  c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve 

medzi  

                sebou. 
 (2) Predávať výrobky podľa ods. 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok 

i občania iných členských štátov Európskej únie.“ 

 
(2) V čl. 4 sa dopĺňa nový ods. 3 s nasledovným znením: 

 „(3) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb na trhovom mieste vydáva Mesto Trnava rozhodnutím.“ 

 

(3) Čl. 5 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:  
 „(1) Sortiment a obmedzenie predaja sa riadi schváleným organizačným 

zabezpečením a VZN č. 246 v znení neskorších zmien a doplnkov. 

                                                 
1
 § 10 zákona č. 178/1998 Z. z.  

2
 Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov 



        (2) Na trhových miestach sa môžu predávať potravinárske výrobky 
v pojazdných predajniach schválených príslušnými orgánmi verejného 
zdravotníctva3.“ 

  
(4) Čl. 6 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:  
 „Na trhových miestach sa zakazuje predávať:  

  a) zbrane a strelivo4, 
  b) výbušniny5 a pyrotechnické výrobky6, 

  c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť7, 
  d) tabak a tabakové výrobky8, 
  e) jedy, omamné a psychotropné látky9, 

  f) lieky10, 
  g) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,  

  h) chránené druhy živočíchov11, exempláre voľne žijúcich živočíchov12 
a nebezpečné živočíchy13, 

  i) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,  

  j) chránené rastliny14, exempláre rastlín11 a invázne druhy rastlín15, 
  k) o ďalších obmedzeniach predaja výrobkov či poskytovania služieb 

rozhodujú príslušné orgány potravinového dozoru.“  

 
(5) V čl. 7 sa vypúšťajú ods. 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 a 17.  

 
(6) V čl. 7 sa ods. 5, 6, 7, 10, 13 označujú ako ods. 3, 4, 5, 6 a 7.  
 

(7) V čl. 7 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa čiarka a slová „u ktorého je predávajúci 
registrovaný“ a nahrádzajú sa slovami „potravinového dozoru“.  

 
(8) V čl. 7 ods. 4 sa vypúšťa čiarka a slová „orgány veterinárneho a zdravotného 

dozoru“ a nahrádzajú sa slovami „príslušné orgány potravinového dozoru“.  

 
(9) V čl. 8 písm. a) a dopĺňa slovami „a trhový poriadok“.  
 

                                                 
3
 § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji vereného zdravia v neskoršom znení  

4
 Zákon č. 190/2003 Z .z. o zbraniach a strelive v znení zákona 

5
 Zákon č. 577/2007 Z. z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov  

6
 Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch  

7
 Zákon č. 455/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť 

mravnosť  
8
 Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov  

9
 Nariadenie vlády SR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády SR 

č. 232/1990 Zb.  
10

 Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti  
11

 § 5, 24, 26 a 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.  
12

 Čl. 2 písm. t) nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

reguláciou obchodu s nimi (Ú.v. ES L 061, 3.3.1997) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 938/97 z 26. mája 1997 (Ú.v. ES 

L 140, 30.5.1997) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 2307/97 z 18. novembra 1997 (Ú.v. ES L 325, 27.11.1997) v znení 

nariadenia Komisie (ES) č. 2214/98 z 15. októbra 1998 (Ú.v. ES L 279, 16.10.1998) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 

1476/1999 zo 6. júla 1999 (Ú.v. ES L 171, 7.7.1999) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 2724/2000 z 30. novembra 2000 

(Ú.v. ES L 320, 18.12.2000) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1579/2001 z 1. augusta 2001 (Ú.v. ES L 209, 2.8.2001) v 

znení nariadenia Komisie (ES) č. 2476/2001 zo 17. decembra 2001 (Ú.v. ES L 334, 18.12.2001) v znení nariadenia Komisie 

(ES) č. 1497/2003 z 18. augusta 2003 (Ú.v. ES L 215, 27.8.2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú.v. ES L 284, 31.10.2003) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 834/2004 z 28. apríla 

2004 (Ú.v. ES L 127, 29.4.2004). 
13

 Zákona č. 488/2002 Z. z,. o veterinárnej starostlivosti  
14

 § 33 a 34 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
15

 § 7 zákona č. 543/2002 Z.z. 



(10) V čl. 8 sa vypúšťa písm. h), i), j), k), a v písm. m) odrážku č. 4, 8, 10, 11 a 12.  
 
(11) V čl. 8 sa písm. j), l) a m) označujú ako h), i) a j).  

 
(12) V čl. 9 písm. g) sa vypúšťajú slová „orgánom zdravotnej a veterinárnej služby“ 

a nahrádzajú sa slovami „príslušným orgánom potravinového dozoru“.  

 
(13) V čl. 9 sa vypúšťa písm. r) a s).  

 
(14) V čl. 9 sa písm. t) označuje ako r).  
 

(15) Vypúšťa sa celé znenie štvrtej časti čl. 10 Ceny tovaru.  
 

(16) Označenie Piata časť, Šiesta časť, Siedma časť a Osma časť sa označuje ako 
Štvrtá časť, Piata časť, Šiesta časť a Siedma časť.  

 

(17) V čl. 13 sa dopĺňa nový odsek s nasledovným znením:  
„Na ostatné povinnosti a podmienky neupravené týmto VZN sa primerane 
vzťahujú ustanovenia VZN o podmienkach poskytovania služieb na trhových 

miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre 
trhovisko a príležitostné trhy.“ 

 
 

Čl. 2 

Splnomocňovacie ustanovenia 
  

Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplne znenie VZN Trhový poriadok 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom – príležitostný 
trh Tradičný trnavský jarmok, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení.  

 
 

Čl. 3 

Účinnosť  
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01.07.2009.  
 

 

 
 

 
 
       Ing. Štefan Bošnák, v.r.  

              primátor mesta  
 
 

 
 

 
 
Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 30.06.2009 
 

Vyvesené dňa 01.07.2009 


