
     Mesto Fiľakovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1), § 11 ods. 4), písm. g) zákona                
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákona č. 178/98 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 

v y d á v a 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FI ĽAKOVO 
č. 7/2011 

O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽI EB NA 
TRHOVÝCH MIESTACH V MESTE FI ĽAKOVO 

 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Fiľakovo, povinnosti fyzických a 
právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste 
Fiľakovo a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN. 

Čl. II 
Základné pojmy  

1. Na účely tohto VZN sa rozumie: 

a) trhovým miestom – trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné 
priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj, 

b) trhoviskom – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb, 

c) príležitostným trhom – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne 
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných 
použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom 
množstve fyzickými osobami medzi sebou, 

d) ambulantným predajom – 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, 

e) prenosným predajným zariadením – predajný stôl, pult a stojan, ktorý je majetkom 
predávajúceho, 

f) stánkom s trvalým stanovišťom s celoročnou alebo sezónnou prevádzkou je stánok, ktorý 
je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu mestom alebo 
správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so 
súhlasom mesta alebo správcu trhoviska. Stánok s trvalým stanovišťom nie je definovaný ako 
stavba, preto sa preňho nevyžaduje stavebné povolenie podľa platného stavebného zákona.  
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2. Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, 
ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho 
prenajme na ambulantný predaj. 

3. 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. 

4. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať 
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných 
predpisov. 

 

Čl. III. 
Povolenie na zriadenie trhového miesta 

1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhovom mieste na základe písomnej žiadosti vydáva mesto – Mestský úrad vo Fiľakove. 

2. Žiadosť o zriadenie trhového miesta musí okrem údajov o žiadateľovi obsahovať:  
a) druh trhového miesta, určenie priestoru (adresa, rozsah, veľkosť)  
b) druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,  
c) časové obdobie na ktoré sa trhové miesto zriaďuje,  
d) trhové dni, predajný a prevádzkový čas,  
e) spôsob čistenia trhového miesta, zabezpečenie bezpečnosti predávajúcich a kupujúcich.  

3. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovom mieste počas 
trhových dní vydáva správca trhového miesta. 

4. V prípade organizovania príležitostného trhu na mestskom majetku, správu príležitostného 
trhu môže mesto zveriť organizátorovi na základe žiadosti. 

5. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta mesto prihliada na ochranu verejného poriadku, 
verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb a 
na účelnosť podobných akcií vo verejnom záujme. 

 

Čl. IV. 
Správa mestského trhoviska, príležitostného trhu a ostatných trhových miest 

1. Správu trhoviska a príležitostného trhu, ktoré sú vo vlastníctve mesta, vykonáva mesto 
prostredníctvom správcu VPS Fiľakovo.   

2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto. Ak je trhovým miestom 
priestranstvo alebo nebytový priestor podľa Čl. II. ods. 2 tohto VZN, za správcu trhového 
miesta sa považuje ich prenajímateľ. 
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3. Na svojom území mesto Fiľakovo povoľuje zriadiť nasledovné trhové miesta : 

3.1 Trhoviská 

3.1.1  Trhové miesto vymedzené v časti ul. Trhovej  na parc. CKN č. 3844/5, LV č. 2272, k.ú. 
Fiľakovo od hranice parkoviska po ul. Vajanského – na predaj rastlinných a živočíšnych 
komodít a potravín,  
Správca : Verejnoprospešné služby Fiľakovo (VPS)  
Podrobné podmienky predaja na tomto trhovisku stanovuje „Trhový poriadok pre trhové 
miesto na ul. Trhovej vo Fiľakove“. 
 
3.1.2 Trhové miesto vymedzené na Nám. Slobody vo Fiľakove – na predaj textilného,  
priemyselného a  spotrebného tovaru a poskytovanie služieb, 
Správca : Verejnoprospešné služby Fiľakovo (VPS)  
Podrobné podmienky predaja na tomto trhovisku stanovuje „Trhový poriadok pre trhové 
miesto na Nám. Slobody vo Fiľakove“. 
 

3.2 Príležitostné trhy  

3.2.1 Pre príležitostné trhy sú určené nasledujúce priestranstvá : ul. Podhradská, Hradný areál, 
nádvorie Novohradského informačného centra vo Fiľakove, nádvorie Vigada, vestibul 
a spoločenská sála MsKS a Vigada, parkovisko pred Mestským úradom vo Fiľakove, 
parkovisko pred budovou Gymnázia, areál Mestského parku, ul. Trhová a  Nám. Slobody.  
Správca : príspevková organizácia, ktorá má príslušný objekt zverený do správy alebo 
organizátor príležitostného trhu na základe písomného súhlasu mesta 
Predajný a prevádzkový čas : mesto stanoví individuálne 
Poplatok za príležitostné trhy : stanoví organizátor príležitostného trhu 
 
 
3.3 Ambulantný predaj 
 
3.3.1 Ambulantný predaj so súhlasom mesta Fiľakovo sa realizuje na nasledujúcich 
mestských priestranstvách : ul. Trhová a  Nám. Slobody.  
Predajný a prevádzkový čas : mesto stanoví individuálne. 
Poplatok za ambulantný predaj : mesto stanoví podľa sadzieb „Trhových poriadkov“   
 
3.3.2 Na území mesta Fiľakovo 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) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste  
d) balená zmrzlina  
e) ovocie, zelenina  
f) kvetiny,  
g) žreby okamžitých lotérií a vecných lotérií  
 
3.3.3 Ambulantný predaj pri cestách mimo mesta Fiľakovo sa zakazuje. 
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Čl. V. 
Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu 

 
1. Pre trhoviská je správca povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý po jeho schválení vydá 
mesto formou všeobecne záväzným nariadením mesta. Trhový poriadok je správca trhoviska 
povinný zverejniť na viditeľnom mieste.  
 
2. Trhový poriadok musí obsahovať:  
2.1  určenie priestranstva trhoviska, príležitostného trhu,  
2.2 označenie trhového miesta údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných 
služieb,  
2.3 podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať,  
2.4 údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase,  
2.5 pravidlá prenajímania trhových miest,  
2.6 spôsob určenia poplatkov za prenajatú plochu,  
2.7 pravidlá dodržiavania čistoty, hygieny počas predaja a po jeho skončení.  
 
3. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho  
3.1 oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na 
predaj výrobkov na trhových miestach,  
3.2 doklad o nadobudnutí tovaru , daňový doklad,  
3.3 používanie elektronickej registračnej pokladnice,  
3.4 udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a 
po ich skončení,  
3.5 dodržiavanie trhového poriadku a hygienických predpisov,  
3.6 pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho,  
3.7 napomáha kontrolným orgánom pri výkone dozoru.  
 
 
 

Čl. VI.  
Zákaz predaja niektorých výrobkov 

 
1. Na trhových miestach zakazuje predávať:  
1.1 zbrane a strelivo,  
1.2 výbušniny a pyrotechnické výrobky,  
1.3 tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,  
1.4 tabak a tabakové výrobky,  
1.5 liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na 
predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,  
1.6 jedy, omamné látky a psychotropné látky,  
1.7 lieky,  
1.8 automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,  
1.9 chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,  
1.10 živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb /zákaz sa nevzťahuje na 
propagačno-predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami 
chovateľov/,  
1.11 chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín. 
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Čl. VII.  

Sortiment a obmedzenia predaja výrobkov 
 

1. 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 201 č. 359/2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstva, 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. 
 
2. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierové výrobky, 
kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len v stánkoch       
s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a v pojazdných predajniach.  
 
3. Obmedzenia podľa odseku 2. sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené              
s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.  
 

Čl. VIII.  
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. 
  

Čl. IX.  
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 

 
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta Fiľakovo predávať výrobky a 
poskytovať služby  
1.1 fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,  
1.2 fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 
chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny,  
 
2. Predávať výrobky podľa ods. 1 môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských 
štátov Európskej únie. 

Čl. X. 
Povinnosti predávajúceho 

 
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:  
1.1 označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,  
1.2 dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,  
1.3 dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,  
1.4 používať elektronickú registračnú pokladnicu,  
1.5 udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja 
zanechať predajné miesto čisté,  
1.6 predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky,  
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1.7 zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
1.8 vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 
kontrolu správnosti váženia. 
1.9 dodržiavať ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a hygienické 
podmienky predaja ustanovené zák. č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov. 
 
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi 
trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru 
2.1 doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
na trhovom mieste a preukaz totožnosti,  
2.2 povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné 
zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení poplatku na príležitostných trhoch,  
2.3 zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,  
2.4 pri predaji húb doklad o ich znalosti,  
2.5 pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,  
2.6 doklad o nadobudnutí tovaru. 
 
 

Čl. XI. 
Orgány dozoru a sankcie 

 
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú 
1.1 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),  
1.2 Mesto Fiľakovo, 
1.3 primátorom mesta poverení zamestnanci Mestského úradu vo Fiľakove, 
1.4 hlavný kontrolór mesta, 
1.5 príslušníci Mestskej polície vo Fiľakove, 
1.6 primátorom mesta poverení členovia finančnej a podnikateľskej komisie. 
 
2. Orgány dozoru SOI a mesto môžu uložiť pokutu do 16596,96 EUR 
2.1 fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia alebo 
porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo mesta, alebo správcovi trhoviska za 
porušenie povinností podľa Čl. V. ods. 1-3 tohto VZN 
2.2 fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na 
trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj 
je zakázaný alebo ktoré nie sú určené mestom na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa 
môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, 
na príležitostných trhoch a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest alebo 
fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej 
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nesplní povinnosť podľa Čl. X. ods. 1-2 
tohto VZN. 
3. Pokuty uložené Slovenskou obchodnou inšpekciou sú príjmom štátneho rozpočtu; pokuty 
uložené mestom Fiľakovo sú príjmom mesta. 

4. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových 
miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto 
alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo 
porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach. 

 

 



 

- 7 - 

5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie 
povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo. 
 

6. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa 
osobitných predpisov.  

7. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných 
predpisov nie sú týmto zákonom dotknuté. 

 

Článok XII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením mesta Fiľakovo sa ruší pôvodné VZN zo dňa 
15.10.1998 o predaji výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta 
Fiľakovo, VZN zo dňa 28.4.2000, ktorým sa mení a doplńa predmetné VZN a Dodatok č. 1 
zo dňa 24.10.2007 k pôvodnému VZN zo dňa 15.10.1998. 
 
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
na svojom zasadnutí dňa 08.12.2011 uznesením MsZ č. 10 pod B/6. 
 
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012. 

 

 

 
                                    JUDr. Jaromír Kaličiak 

                                                                                           primátor mesta 
 
 

 

 

Vyvesené : 21.11.2011 
Schválené: 08.12.2011 
Vyhlásené: 09.12.2011 
Nadobúda účinnosť: 01.01.2012 

 


