MESTO HUMENNÉ
č.

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach

V súlade s ustanoveniami §6 a § 11, ods.4 písm. g ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov 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 v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Humennom vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Humenné o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach.
Článok I.
Predmet
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je úprava podmienok predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Humenné a povinnosti fyzických
a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.
Článok II.
Trhové miesta
1. Trhovými miestami na území mesta Humenné sú :

a) trhovisko – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovanie služieb.
b) príležitostné trhy, t.j. 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.

c) ambulantný predaj, t.j. predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj
v pojazdnej predajni, sezónny predaj na verejnom
priestranstve pred prevádzkarňou.
d) Stánok s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou alebo sezónnou prevádzkou, 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.
2. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho
prenajala na ambulantný predaj.
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3. Predaj výrobkov na trhovom mieste musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým
a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.
Článok III.
Druh predávaných výrobkov na trhových miestach
1. Na trhoviskách, príležitostných trhoch a v tržniciach je povolené predávať len také výrobky, ktoré
sú uvedené v príslušnom trhovom poriadku vydanom po schválení v mestskom zastupiteľstve
všeobecne záväzným nariadením.
2.

Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a výbušné predmety,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky a 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 druhy živočíchov, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy
živočíchov,
j) živé zvieratá s výnimkou sladkovodných trhových rýb; zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat 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 húb, ktoré boli spracované
v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov

3. Na trhových miestach je povolené predávať tieto výrobky a poskytovať služby:
3.1. Na zeleninovom trhovisku je povolené predávať:
a) ovocie a zeleninu ak je celá, zdravá, bez napadnutia hnilobou, čistá, bez škodcov, bez poškodenia
spôsobeného škodcami, bez nadmernej povrchovej vlhkosti a bez cudzieho pachu alebo chuti,
b) kvety, semená, osivá, sadivá a priesady,
c) sezónne úžitkové predmety a výroby k sviatkom (Vianoce, Veľká noc, Pamiatka zosnulých a pod.),
d) slepačie vajcia pochádzajúce z vlastného chovu, ktorý je na dodávanie malých množstiev osobitne
zaregistrovaný za podmienok stanovených Nariadením vlády č.360/2011 Z.z.,ktorým sa ustanovujú
hygienické požiadavky na predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného
a živočíšneho pôvodu, najviac 60 ks netriedených vajec priamo predaných prvovýrobcom jednému
konečnému spotrebiteľovi počas jedného týždňa; označiť štítkom, že ide o netriedené vajcia priamo
z prvovýroby, meno a priezvisko prvovýrobcu, adresa zaregistrovanej prevádzkarne, dátum alebo
obdobie znášky vajec a minimálnej trvanlivosti, údaj o uchovávaní vajec po nákupe v chlade,
e) včelí med pochádzajúci z vlastnej produkcie, prvovýrobca je držiteľom včelstiev a je na dodávanie
alebo priamy predaj osobitne zaregistrovaný za podmienok stanovených Nariadením vlády č.360/2011
Z.z. Med nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, prvovýrobca v označení
medu uvedie údaje: meno a priezvisko prvovýrobcu, adresa zaregistrovanej prevádzkarne, označenie
pôvodu medu, dátum balenia,
f) predaj malých množstiev prvotných produktov rastlinného pôvodu za rok za dodržania podmienok
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stanovených Nariadením vlády č. 360/2011 Z.z.. Pod prvotnými produktmi rastlinného pôvodu
a predajom malých množstiev sa rozumie predaj: konzumné zemiaky do 2000 kg, hlúbová zelenina
do 2000 kg, plodová zelenina z každého druhu do 500 kg, koreňová zelenina z každého druhu
do 500 kg, cibuľová zelenina do 200 kg, listová zelenina do 150 kg, jadrové ovocie do 2000 kg,
kôstkové ovocie do 1000 kg bobuľové ovocie do 250 kg, byliny do 50 kg, struková zelenina do
300 kg, škrupinové ovocie nelúpané do 700 kg, pestované huby do 50 kg; kvasená kapusta
do 500 kg hmotnosti suroviny,
g) celé (nekrájané) huby čerstvé voľne rastúce (hríby, kozáky, masliaky, kuriatka, bedle, rýdziky,
suchohríby a iné), ich predajca musí mať „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na predaj húb“
vydaný Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
h) šišky, čečinu, chvoje, vianočné stromčeky,
i) mliečne výrobky formou priameho predaja konečnému spotrebiteľovi za dodržania podmienok
stanovených nariadením vlády č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky
na priamy predaj konečnému spotrebiteľovi.
3.2.

Na príležitostných trhoch (na Humenskom jarmoku, Humenských vianočných trhoch
a Humenských Švejkových dňoch) je povolené predávať tieto výrobky a služby:

3.2.1. Na príležitostných trhoch (na Humenskom jarmoku, Humenských vianočných trhoch
a Humenských Švejkových dňoch) je povolené predávať tieto výrobky:
a) potravinárske výrobky
b) cukrovinky,
c) nealkoholické nápoje,
d) čokoládové výrobky,
e) perníky,
f) oplátky,
g) chlieb a pečivo,
h) med a výrobky z medu,
ch) alkoholické nápoje (napr. liehoviny a destiláty) a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
s výnimkou Humenských Švejkových dní, na ktorých je povolené predávať iba pivo a pivné
miešané nápoje s obsahom alkoholu max. 15% obj.,
i) mäso a mäsové výrobky,
j) mlieko a mliečne výrobky,
k) ovocie a zelenina, lesné plodiny
l) balené potraviny,
m) spotrebný tovar,
n) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
o) kvetiny,
p) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
r) vianočné stromčeky
3.2.2. Na príležitostných trhoch (na Humenskom jarmoku, Humenských vianočných trhoch
a Humenských Švejkových dňoch) je povolené poskytovať tieto služby:
a) poskytovanie služieb všeobecne,
b) pohostinské a reštauračné služby,
c) rýchle občerstvenie a stravovanie (jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste),
d) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
e) oprava dáždnikov,
f) oprava a čistenie obuvi,
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g) kľúčové služby,
h) brašnárstvo
ch) prezentácia výrobkov a služieb.
3.3 V meste 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 a zelenina,
f) kvetiny,
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
3.4 Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo mesta sa zakazuje.
4. Na iných trhových miestach je predaj akýchkoľvek potravinárskych výrobkov zakázaný.
Článok IV.
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov
.
Na území mesta Humenné sa môžu konať tieto príležitostné trhy:
1. Humenský jarmok, ktorý usporadúva mesto Humenné každoročne v mesiacoch júl až september.
Na jarmoku podnikateľské subjekty uskutočňujú predaj najmä spotrebných výrobkov a poskytujú
občerstvovacie a iné služby, na základe živnostenských oprávnení a trhového poriadku.
2. Humenské vianočné trhy, ktoré usporadúva mesto Humenné každoročne v mesiaci december. Na
trhoch podnikateľské subjekty uskutočňujú predaj najmä spotrebných výrobkov a poskytujú
občerstvovacie a iné služby, na základe živnostenských oprávnení a trhového poriadku.
3. Humenské Švejkove dni, ktoré usporadúva mesto Humenné každoročne v mesiaci máj.
Podnikateľské subjekty tu poskytujú občerstvovacie služby na základe živnostenských oprávnení
a trhového poriadku.
4. Príležitostné trhy pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb podnikateľmi v súlade s trhovým
poriadkom môže mesto Humenné zriadiť a spravovať najmä pri príležitosti určitého výročia, alebo
počas určitej sezóny.
5. Príležitostné trhy pre nepodnikateľov môže mesto zriadiť a spravovať podľa oprávnených potrieb
a požiadaviek občanov. Na takýchto trhoch (burzách) sa uskutoční predaj vlastných výrobkov
v primeranom množstve občanmi medzi sebou v súlade s trhovým poriadkom.
6. V čase konania príležitostných trhov je zakázané propagovať politické strany a hnutia na verejných
priestranstvách.
Článok V.
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1. Na zeleninovom trhovisku sú údaje o trhových dňoch a predajnom a prevádzkovom čase uvedené
v platnom trhovom poriadku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN vo forme prílohy.
2. Na príležitostných trhoch sú údaje o trhových dňoch a predajnom a prevádzkovom čase uvedené
v platných trhových poriadkoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto VZN vo forme príloh.
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3. Pre iné trhové miesta sú údaje o dňoch predaja výrobkov a poskytovania služieb a o predajnom
a prevádzkovom čase uvedené v povolení na zriadenie trhového miesta, alebo na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
Článok VI.
Povolenie na zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste vydáva Mesto Humenné. Vydanie uvedených povolení je v kompetencii primátora
mesta, ktorý môže touto činnosťou poveriť aj iného zamestnanca mesta Humenné.
Pre vydanie povolenia právnickej alebo fyzickej osobe na zriadenia trhoviska, tržnice
a príležitostného trhu je nutný súhlas Mestského zastupiteľstva v Humennom. Pri povoľovaní zriadenia
trhového miesta mesto prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť
a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb.
Povolenie na predaj výrobkov a na poskytovanie služieb sa vyžaduje pre všetky trhové miesta na
území Mesta Humenné. Na zeleninovom trhovisku a na príležitostných trhoch sa za predmetné
povolenie považuje doklad o zaplatení za trhové miesto, alebo o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie.
Článok VII.
Správa trhoviska a príležitostného trhu
1. Správu trhoviska a príležitostného trhu, ktoré sú vo vlastníctve mesta, vykonáva mesto. Túto
správu môže mesto zveriť právnickej osobe alebo fyzickej osobe – správca trhoviska.
2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto. Ak je trhovým miestom
priestranstvo alebo nebytový priestor, za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.
Článok VIII.
Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu
1. Pre trhovisko a príležitostné trhy je správca trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok,
ktorý mesto po schválení vydá všeobecne záväzným nariadením. Trhový poriadok je správca
trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste.
2. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov.
3. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj
výrobkov na trhových miestach
b) doklad o nadobudnutí tovaru
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a po ich skončení
e) dodržiavanie trhového poriadku
f) pri predaji húb osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu
predaja húb.
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4. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj
rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti,
alebo lesných plodín fyzickými osobami.
5. Správca trhoviska plní aj ostatné povinnosti, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Článok IX.
Osoby oprávnené predávať výrobky na trhových miestach
1. Na trhových miestach môžu predávať výrobky a poskytovať služby na základe povolenia
mesta:
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,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2. Predávať výrobky podľa odseku 1. písm. b/ a c/ môžu za rovnakých podmienok i občania iných
členských štátov Európskej únie.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,
používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote a po skončení predaja zanechať predajné miesto
čisté a upratané,
zreteľne označiť predávané výrobky cenou platnou v čase ponuky,
viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov s výnimkou fyzických osôb
predávajúcich rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti a fyzických osôb predávajúcich vlastné použité výrobky v primeranom množstve,
vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váženia,
neuskutočňovať predaj zo zeme.

4. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta
a orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a preukaz totožnosti,
b) doklad o zaplatení poplatku za predajné miesto,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter
predávaného tovaru,
d) pri predaji húb - doklad o ich znalosti a „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na predaj
húb“
e) pri predaji lesných plodín - doklad o ich nadobudnutí,
f) doklad o nadobudnutí tovaru /s výnimkou, že sa jedná o predaj vlastných použitých výrobkov
v primeranom množstve občanmi medzi sebou /,
g) autorizovanú inšpekčnú knihu, ak sa vyžaduje.

Článok X.
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Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb, v znení neskorších predpisov vykonáva :
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Mesto Humenné a ním poverené osoby
c) Regionálna veterinárna a potravinová správa,
d) Regionálny úrad verejného zdravotníctva
2. Prípadné sankcie za porušenie povinností sú riešené v Zákone č. 369 / 1990 Zb. o obecnom
zriadení a v Zákone č. 372 / 1990 Zb o priestupkoch.
Článok XI.
Záverečné a osobitné ustanovenia
1. VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach bolo
schválené Mestským zastupiteľstvom v Humennom dňa 21.8.2019 a nadobúda účinnosť 15.
dňom od jeho vyvesenia.
2. Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č. 94/2008 – o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach, VZN č. 95/2008 – Trhový poriadok, ktorým sa určujú podmienky predaja
výrobkov na trhovom mieste – zeleninové trhovisko, ulica Ševčenkova v Humennom a VZN
110/2011- Trhový poriadok, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov na trhovom mieste
– TRŽNICA – obchodné centrum na Družstevnej ulici č. 36 v Humennom

PhDr. Ing. Miloš Meričko
primátor mesta

Príloha č. 1: Trhový poriadok, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov na trhovom mieste –
zeleninové trhovisko, ulica Ševčenkova v Humennom
Príloha č. 2: Trhový poriadok príležitostných trhov – Humenský jarmok
Príloha č. 3: Trhový poriadok príležitostných trhov – Humenské vianočné trhy
Príloha č. 4: Trhový poriadok príležitostných trhov – Humenské Švejkove dni
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