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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TURČIANSKE
TEPLICE
č. 3/2019
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach na území mesta Turčianske Teplice
Mesto Turčianske Teplice na základe samostatnej pôsobnosti v zmysle článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) a i) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 3 ods. 1 a 8, § 5 ods. 1 a 2, §
7 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 v
znení neskorších zmien a doplnkov, 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
zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja tovarov a
poskytovania služieb na trhových miestach v meste Turčianske Teplice (ďalej len „mesto“),
zriaďuje trhové miesta na území mesta, ustanovuje podmienky ambulantného predaja na
území mesta a schvaľuje trhový poriadok trhových miest a príležitostných trhov na území
mesta.
Článok 2
Trhové miesta
Na území mesta Turčianske Teplice sa zriaďujú tieto trhové miesta:
1. Trhové miesta
a) trhové miesto v mestskej časti Diviaky – priestor na parkovisku pred Kultúrnym domom
v Diviakoch na Matičnej ulici, parcela E – 30/301 v kat. území Diviaky
b) trhové miesto v mestskej časti Dolná Štubňa – priestor pri požiarnej zbrojnici na Ul. SNP
na Dolnej Štubni, parcela E – 652/1 v kat. území Dolná Štubňa
c) trhové miesto v mestskej časti Turčiansky Michal – priestor na Ul. SNP pri križovatke Ul.
SNP a Turčianskej ulice, parcela E – 42/5 v kat. území Turčiansky Michal.
d) trhové miesto v Turčianskych Tepliciach - pozemok pri Kúpalisku Vieska – parc. č. C-KN
1011/34 v kat. území Turčianske Teplice
e) trhové miesto v Turčianskych Tepliciach - pozemok na bývalej tržnici – parc. č. E-KN 1359/301 v kat. území Turčianske Teplice
f) trhové miesto v Turčianskych Tepliciach – menšie parkovisko pri predajni Coop Jednota
Horné Rakovce – parc. č. C-KN 1437 v kat. území Turčianske Teplice
2. Príležitostné trhy
a) Jarmok počas osláv Dní mesta – trhovými dňami sa stanovujú dva dni v týždni a to
piatok a sobota počas osláv Dní mesta, organizovaných spravidla v mesiaci jún. Miestom
konania príležitostného trhu je Kollárova ul. a Ul. SNP v pešej zóne v centre mesta
Turčianske Teplice.

b) Jarmok ľudových remesiel - trhovými dňami sa stanovujú dni konania
Hornoturčianskych dožinkových slávností. Predmetom predaja je poskytovanie služieb
rýchleho občerstvenia a stravovania a predaj tradičných remeselných výrobkov. Miestom
konania je Ul. SNP v pešej zóne v centre mesta Turčianske Teplice.
c) Vianočné trhy - trhovými dňami sa stanovujú:
- od 13. 12. do 23. 12. – predaj výrobkov ľudových remesiel, potravinárskych a spotrebných
výrobkov, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia i stravovania a poskytovanie ďalších
služieb povolených mestom, týkajúcich sa hlavne vianočnej tematiky. Vianočné trhy sa
uskutočnia na Ul. SNP v pešej zóne v centre mesta Turčianske Teplice.
Článok 3
Ambulantný predaj
1. Mesto povoľuje ambulantný predaj počas konania kultúrnych, spoločenských a športových
podujatí na verejnom priestranstve a v nebytových priestoroch maximálne do 100 metrov od
konania podujatia za podmienky dodržania všetkých platných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
2. Ambulantný predaj môže byť ďalej povolený na verejnom priestranstve alebo na
priestranstve vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, ak je to:
a) trhové miesto,
b) v súlade s územným plánom mesta,
c) vo verejnom záujme.
3. Vlastníctvo nehnuteľností (domu alebo pozemku) neoprávňuje príslušného vlastníka k
povoleniu ambulantného predaja.
4. Fyzické a právnické osoby pri predaji tovarov a poskytovaní služieb na trhových miestach
zabezpečia vlastníkom, nájomcom ako aj ich klientom a návštevníkom nehnuteľností na
uliciach a ich častiach určených za trhové miesto, prístup k nehnuteľnostiam tak, že
ponechajú priechodné vstupy z ulice cez chodník v mieste ku vchodu do nehnuteľnosti v
rozsahu minimálne dva metre.
5. Daň, výška dane a platenie dane za užívanie verejného priestranstva na zriadenom trhovom
mieste na území mesta Turčianske Teplice sa riadi ustanoveniami príslušného VZN o
miestnych daniach.
Článok 4
Druhy predávaných tovarov a poskytovaných služieb
1. Na trhových miestach v meste sa povoľuje, po schválení Regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou (ďalej len RVPS) a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
(ďalej len RÚVZ), predaj týchto tovarov:
a) potraviny - ovocie, zelenina a malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu,
b) potraviny v originálnom spotrebiteľskom balení v rozsahu a sortimentnej skladbe
schválenej rozhodnutím RÚVZ alebo RVPS,
c) občerstvenie, jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste len počas
príležitostných trhov v zmysle článku 2 tohto VZN,
d) včelí med a výrobky z neho,
e) slepačie vajcia,
f) mäso jatočných zvierat, hydiny, králikov, zveriny,
g) mäsové výrobky,
h) mliečne výrobky,

i) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje - len na príležitostných
trhoch uvedených v článku 2 tohto VZN,
j) sladkovodné trhové ryby len na príležitostnom trhu uvedenom v článku 2 tohto VZN,
k) spotrebiteľsky balené sušené huby, spracované v prevádzkarni podľa osobitných predpisov
a neporušené a nepokrájané čerstvé huby,
l) liečivé rastliny, dreviny a lesné plodiny, vianočné stromčeky, čečina a výrobky z nich,
m) kvety, imelo, priesady, sadenice, okrasné rastliny, okrasné dreviny, stromy, kríky, semená,
n) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové a ozdobné výrobky.
o) cukrovinky a trvanlivé pečivo v spotrebiteľskom balení,
p) lesné plodiny,
r) spotrebný tovar, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
drogériový tovar a pod.
2. Na trhových miestach sa môžu poskytovať aj ďalšie služby, ktoré nie sú definované
Zákonom č. 178/1998 Z. z.:
a) fotografické a reprografické služby,
b) vypožičiavanie športových potrieb,
c) maľovanie portrétov, maľovanie na tvár,
d) čistenie peria,
e) prevádzkovanie zariadení ľudovej zábavy (kolotočov).
Článok 5
Trhové dni a predajný a prevádzkový čas
Pre trhové miesta sa stanovujú tieto trhové dni a predajný a prevádzkový čas:
a) príležitostné trhy: pondelok až nedeľa 08.00 - 22.00 hod.
b) ambulantný predaj: pondelok – sobota od 8.00 – 20.00 hod.
Článok 6
Všeobecné ustanovenia
1. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste na území mesta
Turčianske Teplice sa vydáva na príslušný kalendárny rok, t. j. maximálne do 31. 12.
kalendárneho roka.
2. Trhový poriadok trhových miest a príležitostných trhov na území mesta tvorí prílohu č. 1
tohto VZN.
V Turčianskych Tepliciach, 30. 5. 2019

Mgr. Igor HUS
primátor

Príloha č. 1
TRHOVÝ PORIADOK
TRHOVÝCH MIEST A PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV
Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v Turčianskych Tepliciach podľa VZN mesta č. .../2019 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Turčianske Teplice
§1
Správa trhového miesta
Správcom trhového miesta je mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, IČO: 00317 004.
§2
Určenie priestranstva trhového miesta
1. Trhové miesta
a) trhové miesto v mestskej časti Diviaky – priestor na parkovisku pred Kultúrnym domom
v Diviakoch na Matičnej ulici, parcela E – 30/301 v kat. území Diviaky,
b) trhové miesto v mestskej časti Dolná Štubňa – priestor pri požiarnej zbrojnici na Ul. SNP
na Dolnej Štubni, parcela E – 652/1 v kat. území Dolná Štubňa,
c) trhové miesto v mestskej časti Turčiansky Michal – priestor na Ul. SNP pri križovatke Ul.
SNP a Turčianskej ulice, parcela E – 42/5 v kat. území Turčiansky Michal.
2. Trhové miesta pre príležitostné trhy:
a) Jarmok počas osláv Dní mesta – Kollárova ul. a Ul. SNP v pešej zóne v centre mesta
Turčianske Teplice.
b) Jarmok ľudových remesiel - Ul. SNP v pešej zóne v centre mesta Turčianske Teplice.
c) Vianočné trhy - Ul. SNP v pešej zóne v centre mesta Turčianske Teplice.
§3
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na trhových miestach sa môžu predávať tieto výrobky:
a) potraviny - ovocie, zelenina a malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu,
b) potraviny v originálnom spotrebiteľskom balení v rozsahu a sortimentnej skladbe
schválenej rozhodnutím RÚVZ alebo RVPS,
c) občerstvenie, jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste len počas
príležitostných trhov v zmysle článku 2 VZN mesta Turčianske Teplice o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Turčianske
Teplice,
d) včelí med a výrobky z neho,
e) slepačie vajcia,
f) mäso jatočných zvierat, hydiny, králikov, zveriny,
g) mäsové výrobky,
h) mliečne výrobky,
i) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje - len na príležitostných
trhoch uvedených v článku 2 VZN mesta Turčianske Teplice o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Turčianske Teplice,

j) sladkovodné trhové ryby len na príležitostnom trhu uvedenom v článku 2 VZN mesta
Turčianske Teplice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území mesta Turčianske Teplice,
k) spotrebiteľsky balené sušené huby, spracované v prevádzkarni podľa osobitných predpisov
a neporušené a nepokrájané čerstvé huby,
l) liečivé rastliny, dreviny a lesné plodiny, vianočné stromčeky, čečina a výrobky z nich,
m) kvety, imelo, priesady, sadenice, okrasné rastliny, okrasné dreviny, stromy, kríky, semená,
n) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové a ozdobné výrobky.
o) cukrovinky a trvanlivé pečivo v spotrebiteľskom balení, správne označené,
p) lesné plodiny,
r) spotrebný tovar, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
drogériový tovar a pod.
2. Na trhových miestach sa môžu poskytovať tieto služby:
a) fotografické a reprografické služby,
b) vypožičiavanie športových potrieb,
c) maľovanie portrétov, maľovanie na tvár,
d) čistenie peria,
e) prevádzkovanie zariadení ľudovej zábavy (kolotočov).
§4
Trhové dni a predajný a prevádzkový čas
Trhové dni a predajný čas sa určuje nasledovne:
a) príležitostné trhy: pondelok až nedeľa 08.00 - 22.00 hod.
b) ambulantný predaj: pondelok – sobota od 8.00 – 20.00 hod.

§5
Pravidlá prenájmu trhového miesta a spôsob určenia nájomného
1. Podmienkou predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku je prenájom trhového
miesta od správcu trhoviska.
2. Daň, výška dane a platenie dane za užívanie verejného priestranstva na zriadenom trhovom
mieste na území mesta Turčianske Teplice sa riadi ustanoveniami príslušného VZN o
miestnych daniach.
§6
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
Predávajúci na trhovisku je povinný:
1. udržiavať prenajatú plochu v čistote počas predaja, po skončení predaja zanechať prenajatú
plochu čistú a upratanú, predajný stôl udržiavať v prevádzkyschopnom stave,
2. predávajúci je povinný vzniknutý odpad triediť a ukladať do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste.
Kontrolu nad dodržiavaním čistoty na trhových miestach vykoná Mestská polícia Turčianske
Teplice po predchádzajúcom oznámení o predaji zo strany mesta Turčianske Teplice.

§7
Záverečné ustanovenie
1. Trhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca trhoviska Mesto Turčianske
Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 00317004.
2. Trhový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Turčianskych Tepliciach dňa
30. 5. 2019.

