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Mesto Fiľakovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1), § 11 ods. 4), písm. g) zákona  č. 369/90 Zb. o 
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a 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 a 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  
 
                                                                            vydáva                                         

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FIĽAKOVO 
č. 6/2020, ktorým sa mení VZN mesta Fiľakovo č. 9/2019, 

TRHOVÝ PORIADOK MESTSKEJ TRŽNICE NA UL. TRHOVEJ 
VO FIĽAKOVE 

 
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 9/2019, trhový poriadok Mestskej tržnice na ul. 
Trhovej vo Fiľakove zo dňa 11.12.2019. sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
 
Článok VII. sa nahrádza s nasledovným znením: 
 

Článok VII. 
 

A. Druhy predávaných výrobkov  
 
1. Na tržnici  možno predávať iba tieto druhy výrobkov : 
1.1 čerstvé ovocie a zeleninu pri splnení hygienických požiadaviek a zákona č. 152/1995 Z. z.             
o potravinách v znení neskorších právnych predpisov,  
1.2 zeleninárske a kvetinové priesady a ostatné poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na 
výživu ľudí (kvety, priesady, semená, ozdobné kry a výpestky ovocných drevín),  
1.3 rezané a sušené kvety a ozdobné kytice,  
1.4 vianočné stromčeky, chvoje, šišky, čečinu a výrobky z nich, vence, kahance, 
1.5 lesné plodiny,  
1.6 huby – možno predávať len na základe „osvedčenia o znalosti húb“ v čerstvom a sušenom 
stave v rámci platného osvedčenia,  
1.7 med - musí spĺňať požiadavku bezpečnosti a musí byť plnený do vhodných hygienicky 
vyhovujúcich obalov, nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. Fyzické 
osoby predávajúce med z vlastnej produkcie sa musia preukázať Potvrdením o registrácii 
prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu a jej činnosti v zmysle 
§ 40 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, ktoré vydáva príslušná Regionálna 
veterinárna a potravinová správa (RVPS) podľa trvalého pobytu držiteľa včelstiev alebo 
umiestnenia včelstiev. Med musí byť označený týmito údajmi: 
a) názov: med 
b) Pôvod medu: napr. kvetinový, medovicový... 
c) meno, priezvisko a adresa prvovýrobcu alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide 
o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo obchodné meno a sídlo 
prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou. 
d) adresa zaregistrovanej prevádzkarne alebo držiteľa včelstiev, 
e) množstvo, 
f) dátum balenia, 
g) dátum minimálnej trvanlivosti (DMT) 
1.8 ďalšie výrobky patriace do rastlinných komodít ako strukoviny, obilniny, olejniny, zemiaky, 
jadrové, kôstkové, bobuľové ovocie, orechy, byliny a pod. Predávajúci sa musia preukázať 
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potvrdenou kópiou „Oznámenie o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činnosti 
súvisiacich s ich umiestnením na trh“ príslušnou RVPS. 
1.9.originálne balené potravinárske výrobky, spĺňajúce podmienky zákona č. 152/95 Z.z.   
o potravinách.  
1.10 slepačie vajcia za splnenia nasledovných podmienok: 
Fyzické alebo právnické osoby predávajúce vajcia z vlastnej produkcie, ktorí chovajú 50 a viac 
nosníc, sa musia preukázať Potvrdením o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre 
potraviny živočíšneho pôvodu a jej činnosti v zmysle § 40 zákona č. 39/2007 Z.z. 
o veterinárnej starostlivosti, ktoré vydáva príslušná RVPS podľa miesta chovu nosníc a 
potvrdením zo ŠVPS SR o pridelení rozlišovacieho čísla na chov nosníc. Vajcia musia byť 
označené na škrupine kódom výrobcu. V mieste predaja vajec prvovýrobca označí ponúkané voľne 
uložené vajcia výveskou alebo štítkom s uvedením dobre viditeľnej a ľahko čitateľnej informácie 
pre konečného spotrebiteľa o tom, že ide o netriedené vajcia priamo z prvovýroby, a o 
a) mene a priezvisku prvovýrobcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo o obchodnom mene, ak ide o 
prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo o obchodnom mene 
prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou. 
b) adrese zaregistrovanej prevádzkarne alebo zaregistrovaného chovu prvovýrobcu, kde boli vajcia 
vyprodukované, 
c) dátume alebo o období znášky vajec a o dátume ich minimálnej trvanlivosti ( najviac 28 dní 
od dátumu znášky), 
d) spôsobe skladovania formou odporúčania spotrebiteľovi držať a uchovávať vajcia po nákupe v 
chlade. 
Fyzické alebo právnické osoby predávajúce vajcia zo schválených prevádzkarní na triedenie vajec 
musia sa preukázať dokladom o nadobudnutí tovaru a vajcia musia byť označené týmito 
údajmi : 
- prípade predaja voľne ložených vajec 
a) trieda akosti, 
b) hmotnostná trieda (S, M, L, XL), 
c) údaj o spôsobe chovu a vysvetlenie významu kódu („1 – vajcia z chovu na voľnom výbehu“, „2 
– vajcia z podostieľkového chovu“, „3 – vajcia z klietkového chovu“), 
d) dátum minimálnej trvanlivosti. 
- v prípade balených vajec 
a) kód triediarne, 
b) trieda akosti, 
c) hmotnostná trieda, 
d) dátum minimálnej trvanlivosti, 
e) odporúčanie pre spotrebiteľov uchovávať vajcia po nákupe v chlade, 
f) údaje o spôsobe chovu a vysvetlenie významu kódu výrobcu. 
1.11 slepačie konzumné vajcia z vlastnej výroby, tzv. prebytky z vlastného chovu za splnenia 
nasledovných podmienok : 
Fyzické alebo právnické osoby predávajúce vajcia z vlastnej produkcie, ktorí chovajú menej ako 
50 nosníc, sa musia preukázať Potvrdením o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre 
potraviny živočíšneho pôvodu a jej činnosti v zmysle § 40 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej 
starostlivosti, ktoré vydáva príslušná RVPS podľa trvalého pobytu chovu nosníc. Tieto vajcia sa v 
mieste predaja označia štítkom alebo výveskou s uvedením týchto údajov : 
a) že ide o netriedené vajcia priamo z prvovýroby, 
b) meno a priezvisko prvovýrobcu, 
c) adresa zaregistrovanej prevádzkarne alebo zaregistrovaného chovu prvovýrobcu, kde boli vajcia 
vyprodukované, 
c) dátum minimálnej trvanlivosti. 
1.12 Vajcia musia byť čisté, suché, bez zápachu, chránené pred nárazom a priamym slnečným 
žiarením. Musia byť držané pri stálej teplote v rozmedzí od +5 do 18 st. C. Vajcia nemožno vopred 
baliť do spotrebiteľských obalov a musia sa dodávať alebo konečnému spotrebiteľovi ponúkať na 
predaj ako voľne uložené. Predávajúci môže v prítomnosti kupujúceho konečného spotrebiteľa a 
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na jeho žiadosť vložiť vajcia do ním prineseného obalu alebo do iného suchého, čistého a 
nepoužitého obalu. Vajcia sa nesmú pred predajom konečnému spotrebiteľovi chladiť. 
1.13 Drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky 
1.14 Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, bielizne, odevné výrobky, obuv, domáce 
potreby, elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské 
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, hračky a pod, 
1.15 použité textilné, odevné, športové a spotrebné výrobky. 
 
2. Na trhovom mieste sa môžu predávať potravinárske a živočíšne výrobky iba na základe súhlasu 
príslušného orgánu potravinového dozoru a za splnenia požiadaviek uvedených v nariadení vlády 
SR z 19. októbra 2011 č. 359/2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske 
prevádzkarne a na malé množstvá, a nariadení vlády SR z 19. októbra 2011, 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. 
 
 

B. Druhy poskytovaných služieb 
 
1. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby : 
1.1 pohostinské a reštauračné, rýchle občerstvenie a stravovanie  
1.2 brúsenie nožov, nožníc a nástrojov  
1.3 oprava dáždnikov, šijacích strojov  
1.4 oprava a čistenie obuvi  
1.5 kľúčové služby  
1.6 čistenie peria  
1.7 ďalšie služby, ktoré slúžia na uspokojenie potrieb občanov. 
 

C. Zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na tržnici 
 
1. Na trhových miestach sa zakazuje predávať: 
1.1 zbrane a strelivo,  
1.2 výbušniny a výbušné predmety,  
1.3 tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,   
1.4 tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 
1.5 alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na príležitostných 
trhoch 
1.6 jedy, omamné a psychotropné látky, 
1.7 lieky, 
1.8 automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
1.9 chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov, 
1.10 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 zvierat na 
základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy, 
1.11 chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,  
1.12 huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli 
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov, 
1.13 nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho 
pôvod, 
1.14 akékoľvek výrobky, ktoré trhový poriadok nepovoľuje. 
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 Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 2. júna 2020 na 
dobu 15 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. 
 
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove na 
svojom zasadnutí dňa 24.06.2020 uznesením č. 67/2020. 
 
VZN bolo zverejnené vyvesením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 
25.06.2020. 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2020. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                      v.r. 

                                     Mgr. Attila Agócs, PhD. 
                                                          primátor mesta 

 


