
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajecké Teplice 

č. 3/2014  

                                                         TRHOVÝ PORIADOK  

  

Mesto Rajecké Teplice, podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6, ods. 1 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, 

v súlade s § 3, ods.3 a § 5, ods. 1 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, vydáva 

„Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajecké Teplice č. 3/2014 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Rajecké Teplice, trhový 

poriadok pre mestské trhovisko a trhové poriadky pre 

príležitostné trhy (ďalej len „ nariadenie“): 

  

PRVÁ ČASŤ 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Toto nariadenie určuje trhové miesta; upravuje druh, obdobie konania a rozsah príležitostných 

trhov; druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach; trhové dni, 

predajný a prevádzkový čas na trhových miestach; ďalšie podmienky predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach a súčasne sa týmto nariadením vydáva trhový 

poriadok pre mestské trhovisko a trhové poriadky pre príležitostné trhy. 

§ 2 

Určenie trhových miest 

1) Na území mesta Rajecké Teplice sú povolené trhové miesta: 

a) trhovisko, 

b) príležitostné trhy, 

c) ambulantný predaj. 

2) Trhovisko 

Mesto Rajecké Teplice má zriadené trhovisko-tržnicu na Kuneradskej ceste. 

3) Príležitostné trhy 



Mesto Rajecké Teplice povoľuje zriadenie príležitostných trhov na týchto trhových miestach: 

a) Letné slávnosti na ulici Školská a Nám. SNP 

b) Kultúrne leto na Nám.SNP 

c) Vianočné trhy na Nám. SNP, 

d) budova Mestského úradu 

e) KD Poluvsie 

  

4) Ambulantný predaj 

Mesto Rajecké Teplice povoľuje zriadenie  trhového miesta pre ambulantný predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb: 

a) priestranstvo za zdravotným strediskom 

  

§ 3 

Správa trhových miest 

1) Správu trhoviska vykonáva mesto Rajecké Teplice, ktoré ju môže zveriť právnickej osobe 

alebo fyzickej osobe so živnostenským oprávnením na vykonávanie tejto činnosti. 

2) Správu príležitostných trhov vykonáva mesto Rajecké Teplice. 

3) Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto Rajecké Teplice alebo 

prenajímateľ trhového miesta. 

§ 4 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na mestskom trhovisku 

1) Na mestskom trhovisku je povolené predávať 

a) potraviny: 

1. zelenina, 

2. ovocie, 

3. lesné plodiny, 

4. liečivé rastliny, 



5. sušené ovocie, orechy, mandle, spracované a balené v originálnom balení oprávnenými 

výrobcami, 

6. čerstvé huby - predajca sa musí preukázať „Osvedčením o odbornej spôsobilosti na nákup, 

predaj a spracúvanie húb“, 

7. včelie produkty - predajca sa musí preukázať dokladom veterinárnej správy z miesta 

pôvodu potraviny, 

8. kvasená kapusta, 

9. potravinárske výrobky v pojazdných predajniach schválených príslušnými orgánmi 

verejného zdravotníctva1, 

10. slepačie vajcia, podľa podmienok stanovených orgánom potravinového dozoru2, 

11. pekárenské výrobky, podľa podmienok stanovených orgánom potravinového dozoru3, 

12. mäso a mäsové výrobky, podľa podmienok stanovených orgánom potravinového dozoru4, 

13. mliečne výrobky podľa podmienok stanovených orgánom potravinového dozoru5, 

14. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 

b) ostatný tovar 

1. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 

2. knihy, 

3. originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel, 

4. poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady, ozdobné 

kry, stromčeky, semená a pod.), 

5. sezónne, úžitkové a ozdobné predmety, 

c) spotrebné výrobky 

1. textil a odevy, 

2. obuv, 

1 § 13 ods,4 písm. a) zákona č.355/2007 Z .z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v znení neskorších predpisov. 



2 napr. zákon č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 

Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov. 

3napr. zákon č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 

Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov 

4napr. zákon č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 

Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov 

5 napr. zákon č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 

Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov 

3. domáce potreby, 

4. elektronické výrobky, 

5. výrobky spotrebnej elektroniky, 

6. drobný tovar, 

7. papierenské výrobky, 

8. kozmetika, 

9. drogériový tovar, 

10. športové potreby, 

11. hračky. 

2) Na trhovisku je povolené poskytovať služby: 

1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 

2. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 

3. oprava dáždnikov, 

4. oprava a čistenie obuvi, 

5. kľúčová služba, 



6. čistenie peria, 

7. brašnárstvo. 

3) Spotrebné výrobky uvedené v ods.1, písm. c), bod 1. - 11. sa môžu predávať len v stánkoch 

s trvalým stanovišťom. 

§ 5 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

na príležitostných trhoch 

1) Na príležitostných trhoch je povolené predávať 

a) potraviny : 

1. ovocie a zelenina, 

2. sušené ovocie, orechy, mandle, jadierka a pod. (spracované a balené oprávnenými 

výrobcami), 

3. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 

4. včelie produkty, predajca sa musí preukázať dokladom veterinárnej správy z miesta pôvodu 

potraviny, 

5. medovníky, 

6. medovina, 

7. pečené gaštany a pečené zemiaky, 

8. varená kukurica, 

9. pukance, 

10. balená zmrzlina, 

11. balené trvanlivé pečivo (perníky, oblátky a pod.), 

12. cukrová vata, cukrovinky, 

13. konzumné ryby, 

14. vianočné stromčeky, čečina a výrobky z nich, predávajúci sa musí preukázať 

dokladom,preukazujúcim spôsob nadobudnutia, 

b) ostatný tovar 



1. vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky v primeranom množstve 

občanmi medzi sebou, 

2. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky, 

3. zberateľské predmety (napr. známky, odznaky a pod.), 

4. hračky, 

5. knihy, 

6. audio a video nosiče , 

7. sklo, porcelán a keramika, 

8. kvety, 

9. športové potreby, 

10. textilné a odevné výrobky, 

11. drobný tovar, 

12. papierenské výrobky, 

13. kozmetika a drogériový tovar, 

14. výrobky z dreva a kovov. 

2) Na príležitostných trhoch je povolené poskytovať služby: 

1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 

2. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 

3. oprava dáždnikov, 

4. oprava a čistenie obuvi, 

5. kľúčová služba, 

6. čistenie peria, 

7. brašnárstvo, 

8. reklamné a propagačné služby. 

3) V trhovom poriadku príležitostného trhu možno predaj niektorých výrobkov a 

poskytovanie služieb vedených v odseku 1 a 2 obmedziť. 



§ 6 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

pri ambulantnom predaji 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb ustanovuje osobitný predpis6 

§ 7 

Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov 

Príležitostné trhy v meste Rajecké Teplice budú organizované nasledovne: 

1) Letné slávnosti – v mesiaci júl, august 

spotrebný tovar, služby, potraviny, zábavno-technická činnosť, remeselné výrobky, ľudovo - 

umelecké výrobky a pod., 

2) Vianočné trhy – v mesiaci december 

spotrebný tovar, služby, potraviny, remeselné výrobky, ľudovo - umelecké výrobky a pod., 

3) Kultúrne leto – v mesiacoch jún – september 

spotrebný tovar, služby, potraviny, remeselné výrobky, ľudovo - umelecké výrobky a pod., 

4)  ostatné príležitostné trhy – celoročne 

5)  iné kultúrno-spoločenské akcie – celoročne 

  

  

  

  

  

  

§ 8 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

Trhové dni, predajný čas a prevádzkový čas na trhových miestach sú určené nasledovne: 

1) Mestská tržnica: 



6 §9 ods.1, písm. a) až g) 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 

  

trhové dni: pondelok-nedeľa 

predajný čas: 07.00 – 21.00 hod. 

prevádzkový čas: 06.30 – 21.00 hod. 

2) Letné slávnosti: 

trhové dni: piatok, sobota, nedeľa v mesiaci júl, v týždni vyhlásenia hodov 

predajný čas: piatok, sobota, : 07.00 - 22.00 hod., nedeľa: 07.00 – 20.00 hod. 

prevádzkový čas: piatok, sobota: 06.00 - 23.00 hod., nedeľa: 06.00- 21.00 hod. 

3) Vianočné trhy: 

trhové dni: v dňoch od 06. do 22. decembra 

predajný čas: 10.00 – 21.00 hod. 

prevádzkový čas: 09.00 – 22.00 hod. 

4) Kultúrne leto 

trhové dni: počas konania kultúrnych a spoločenských podujatí 

predajný čas: 10.00 – 21.00 hod. 

prevádzkový čas 09.00 – 22.00 hod. 

5)   Predajný čas pre ostatné príležitostné trhy a trhy konané pri iných  spoločenských a 

kultúrnych podujatiach  budú určené primátorom mesta. 

  

§ 9 

Povolenie na zriadenie trhového miesta a povolenie na predaj výrobkov 

1) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhových miestach vydáva mesto Rajecké Teplice. 



2) Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovom mieste vydáva 

správca trhoviska – Mesto Rajecké Teplice. 

3) Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta, na predaj výrobkov a 

poskytovanie služieb, žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na príležitostných trhoch na adresu: Mestský úrad Rajecké Teplice, Nám.SNP 1/29, 013 13 

Rajecké Teplice, alebo e-mailovou poštou: sekretariat@rajecke-teplice.sk 

4) Mesto vydá povolenie na základe žiadosti o vydanie povolenia, ktorej súčasťou sú doklady 

stanovené osobitným predpisom7. 

§ 10 

Podmienky predaja na trhových miestach 

Podmienkou predaja na trhových miestach je mať pridelené trhové miesto, povolenie na 

predaj výrobkov alebo poskytovania služieb, zaplatené nájomné a dodržiavanie povinností 

predávajúceho, ktoré sú stanovené osobitným predpisom8. 

7 §3 ods.1 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 

8 §11 zákona č.178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov 

  

DRUHÁ ČASŤ 

TRHOVÝ PORIADOK 

PRE MESTSKÚ  TRŽNICU 

§ 11 

Určenie priestranstva trhoviska 

Priestranstvo trhoviska je určené na Kuneradskej ceste. 

§ 12 

Označenie trhoviska 

Trhovisko sa označuje „ Mestská tržnica“  

§ 13 

Správa trhoviska 



Správu trhoviska vykonáva Mesto Rajecké Teplice, Nám.SNP 1/129, 013 13 Rajecké Teplice 

§ 14 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať pridelené miesto na predaj výrobkov alebo 

poskytovanie služieb a zaplatené nájomné. 

Ostatné podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku 

vykonávať, sú určené osobitným prepisom9. 

§ 15 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

Na trhovisku sú stanovené: 

trhové dni: pondelok-nedeľa 

predajný čas: 07.00 – 21.00 hod. 

prevádzkový čas: 06.30 – 21.00 hod. 

  

§ 16 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny 

1) Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovanie služieb v 

čistote, vzniknutý odpad triediť a odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po 

skončení prevádzky zanechať predajné miesto čisté a upratané. 

2) Po predajnom čase nie je možné na trhovom mieste skladovať akékoľvek obaly 

(vrecia,prepravky, debny, sudy, koše a pod.). 

3) Zásobovanie a dovoz tovaru na trhovisko je možný mimo predajného času 

4) Parkovanie motorových vozidiel v priestoroch trhoviska je zakázané. 

5) V prípade nájmu priestorov trhoviska na umiestnenie predajného zariadenia je nutné 

uzatvoriť nájomnú zmluvu so správcom trhoviska. Správca trhoviska je oprávnený uzatvárať 

nájomné zmluvy s tretími osobami 

6) Ďalšie povinnosti predávajúcich určuje osobitný predpis.10 

  

TRETIA ČASŤ 



TRHOVÝ PORIADOK PRE LETNÉ SLÁVNOSTI 

§ 17 

Určenie priestranstva príležitostného trhu 

Priestranstvo príležitostného trhu Letné slávnosti je určené na uliciach Školská,Nám SNP. 

§ 18 

Označenie príležitostného trhu 

Príležitostný trh sa označuje „Letné slávnosti“  

§ 19 

Správa príležitostného trhu 

Správu Letných slávností o jarmoku vykonáva mesto Rajecké Teplice, Nám.SNP 1/29, 013 13 

Rajecké Teplice 

§ 20 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov alebo 

poskytovanie 

služieb, zaplatené nájomné za prenajatú plochu a dodržiavanie povinností predávajúceho, 

ktoré sú 

stanovené osobitným predpisom11. 

§ 21 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

Na Letných slávnostiach  sú stanovené 

trhové dni: piatok, sobota, nedeľa v mesiaci júl, august  

predajný čas: piatok, sobota : 07.00 - 22.00 hod., nedeľa: 07.00 - 20.00 hod. 

prevádzkový čas: piatok, sobota: 06.00 - 23.00 hod., nedeľa: 06.00 - 21.00 hod. 

§ 22 

Pravidlá prenajímania trhového miesta 



1) Rezervované predajné miesto musí byť obsadené do 09.00 hod. Po tejto hodine môže byť 

správcom trhoviska obsadené inou osobou. 

2) Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla. Prenos tohto 

práva na ďalšiu osobu je podmienený predchádzajúcim súhlasom správcu trhoviska. 

3) V prípade nájmu plochy na umiestnenie predajného zariadenia je nutné uzatvoriť nájomnú 

zmluvu so správcom. 

§ 23 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny 

1) Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovanie služieb v 

čistote, vzniknutý odpad triediť a odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po 

skončení prevádzky zanechať predajné miesto čisté a upratané. 

2) Po predajnom čase nie je možné na trhovom mieste skladovať akékoľvek obaly (vrecia, 

prepravky, debny, sudy, koše a pod.). 

3) Ďalšie povinnosti predávajúcich určuje osobitný predpis12. 

9-12  §11 zákona č.178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

  

  

  

ŠTVRTÁ ČASŤ 

TRHOVY PORIADOK 

PRE VIANOČNÉ TRHY 

§ 24 

Určenie priestranstva príležitostného trhu 

Priestranstvo príležitostného trhu Vianočných trhov je určené na Námestí SNP. 

§ 25 

Označenie príležitostného trhu 

Príležitostný trh sa označuje „Vianočné trhy“  

  



§ 26 

Správa príležitostného trhu 

Správu príležitostného trhu Vianočné trhy vykonáva mesto Rajecké Teplice, Nám.SNP 1/29, 

013 13 Rajecké Teplice. 

§ 27 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov alebo 

poskytovanie služieb, zaplatené nájomné za prenajatú plochu a dodržiavanie povinností 

predávajúceho, ktoré sú stanovené osobitným predpisom13. 

§ 28 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

Na Vianočných trhoch sú stanovené 

trhové dni:  od 06. do 22. decembra 

predajný čas: 10.00 - 21.00 hod., 

prevádzkový čas: 09.00 - 22.00 hod. 

§ 29 

Pravidlá prenajímania predajných zariadení a predajnej plochy 

1) Rezervované predajné miesto musí byť obsadené do 09.00 hod. Po tejto hodine môže byť 

správcom obsadené inou osobou. 

2) Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla. Prenos tohto 

práva na ďalšiu osobu je podmienený predchádzajúcim súhlasom správcu. 

3) Parkovanie motorových vozidiel v priestoroch príležitostného trhu je zakázané. 

4) V prípade nájmu plochy na umiestnenie predajného zariadenia je nutné uzatvoriť nájomnú 

zmluvu so správcom. 

§ 30 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny 

1) Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovanie služieb v 

čistote, vzniknutý odpad triediť a odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po 

skončení prevádzky zanechať predajné miesto čisté a upratané. 



2) Po predajnom čase nie je možné na trhovom mieste skladovať akékoľvek obaly (vrecia, 

prepravky, debny, sudy, koše a pod.). 

3) Ďalšie povinnosti predávajúcich určuje osobitný predpis14. 

13,14   §11 zákona č.178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

  

PIATA ČASŤ 

TRHOVÝ PORIADOK PRE  KULTÚRNE LETO 

§ 31 

Určenie priestranstva príležitostného trhu 

Priestranstvo príležitostného trhu  kultúrne leto je určené na Nám.SNP Rajecké Teplice. 

§ 32 

Označenie príležitostného trhu 

Príležitostný trh sa označuje „Kultúrne leto“  

§ 33 

Správa príležitostného trhu 

Správu príležitostného trhu  kultúrne leto vykonáva mesto Rajecké Teplice, Nám.SNP 

1/29,013 13 Rajecké Teplice. 

§ 34 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

Podmienkou predaja na trhovom mieste je povolenie na predaj výrobkov alebo poskytovania 

služieb, zaplatené nájomné a dodržiavanie povinností predávajúceho, ktoré sú stanovené 

osobitným predpisom15. 

§ 35 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

Na kultúrnom lete sú stanovené 

trhové dni: počas konania kultúrnych a spoločenských podujatí 

predajný čas: 10.00 - 21.00 hod. 



prevádzkový čas: 09.00 – 22.00 hod. 

§ 36 

Pravidlá prenajímania  trhových zariadení 

1) Rezervované predajné miesto musí byť obsadené do 09.00 hod. Po tejto hodine môže byť 

správcom obsadený inou osobou. 

2) Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla. Prenos tohto 

práva na ďalšiu osobu je podmienený predchádzajúcim súhlasom správcu. 

15 §11 zákona č.178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

3) Parkovanie motorových vozidiel v priestoroch príležitostného trhu je zakázané. 

4) V prípade nájmu plochy na umiestnenie predajného zariadenia je nutné uzatvoriť nájomnú 

zmluvu 

so správcom. 

§ 37 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny 

1) Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v 

čistote, vzniknutý odpad triediť a odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po 

skončení prevádzky zanechať predajné miesto čisté a upratané. 

2) Po predajnom čase nie je možné na trhovom mieste skladovať akékoľvek obaly (vrecia, 

prepravky, debny, sudy, koše a pod.), 

3) Ďalšie povinnosti predávajúcich určuje osobitný predpis15. 

  

  

ŠIESTA ČASŤ 

TRHOVÝ PORIADOK PRE OSTATNÉ PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY A  INÉ KULTÚRNO 

SPOLOČENSKÉ AKCIE   

§ 38 

Určenie priestranstva  

Priestranstvo  je určené v §2 ods.3 

§ 39 



Správa príležitostného trhu 

Správu   vykonáva mesto Rajecké Teplice, Nám.SNP 1/29,013 13 Rajecké Teplice. 

§ 40 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

Podmienkou predaja na trhovom mieste je povolenie na predaj výrobkov alebo poskytovania 

služieb, zaplatené nájomné a dodržiavanie povinností predávajúceho, ktoré sú stanovené 

osobitným predpisom16. 

15,16  §11 zákona č.178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

  

§ 41 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

Predajný čas pre ostatné príležitostné trhy a trhy konané pri iných spoločenských a kultúrnych 

podujatiach  budú určené primátorom mesta. 

  

§ 42 

Pravidlá prenajímania  trhových zariadení 

1) Rezervované predajné miesto musí byť obsadené do určeného času. Po tomto čase môže 

byť správcom obsadený inou osobou. 

2) Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla. Prenos tohto 

práva na ďalšiu osobu je podmienený predchádzajúcim súhlasom správcu. 

3) Parkovanie motorových vozidiel v priestoroch príležitostného trhu je zakázané. 

4) V prípade nájmu plochy na umiestnenie predajného zariadenia je nutné uzatvoriť nájomnú 

zmluvu 

so správcom. 

  

  

§ 43 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny 



1) Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v 

čistote, vzniknutý odpad triediť a odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po 

skončení prevádzky zanechať predajné miesto čisté a upratané. 

2) Po predajnom čase nie je možné na trhovom mieste skladovať akékoľvek obaly (vrecia, 

prepravky, debny, sudy, koše a pod.), 

3) Ďalšie povinnosti predávajúcich určuje osobitný predpis17. 

17 §11 zákona č.178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

  

SIEDMA ČASŤ 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

§ 44 

Kontrolná činnosť a sankcie 

1) Dozor nad dodržiavaním 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 č.178/1998 Z. z.“) vykonáva: 

a) Slovenská obchodná inšpekcia, 

b) mesto Rajecké Teplice. 

2) Kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v rozsahu zákona 

č.178/1998 Z. z. vykonáva správca trhového miesta. 

3) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva 

a) Mestská polícia Rajecké Teplice, 

b) určení zamestnanci Mesta Rajecké Teplice  

c) hlavný kontrolór mesta Rajecké Teplice. 

4) Pokuty a iné sankcie ukladané orgánmi dozoru podľa zákona č. 178/1998 Z. z., ako i 

oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných 

predpisov  nie sú týmto nariadením dotknuté. 

  

§ 45 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 



1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 

23/1998 

 „TRHOVÝ PORIADOK“ upravujúci podmienky predaja výrobkov a poskytovania  

služieb na trhových miestach, ktorých správcom je Mesto Rajecké Teplice zo dňa 31.8.1998. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajecké Teplice  „Trhový poriadok“ bolo 

schválené  

Mestským zastupiteľstvom v Rajeckých Tepliciach dňa 11.09.2014 uznesením č. 55/2014. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajecké Teplice  „Trhový poriadok“ nadobúda 

účinnosť  

1.10.2014 

  

V Rajeckých Tepliciach, dňa 11.09.2014 

RNDr. Peter Dobeš  

primátor mesta  

  

Prílohy: 

  

-  1) Oznámenie o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov  

 a poskytovanie služieb na trhovom mieste 

-  2) Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie služieb a na predaj výrobkov 

 na trhovisku, príležitostnom trhu, ambulantný predaj  

-  3) Žiadosť o zriadenie trhového miesta 

 

http://www.rajecke-teplice.sk/dokumenty/dokumenty/ovp.doc
http://www.rajecke-teplice.sk/dokumenty/dokumenty/ovp.doc
http://www.rajecke-teplice.sk/dokumenty/dokumenty/ziadpov.doc
http://www.rajecke-teplice.sk/dokumenty/dokumenty/ziadpov.doc
http://www.rajecke-teplice.sk/dokumenty/dokumenty/ziadtrhm.doc

