
  

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYT ČA  č.  16/2011 

TRHOVÝ PORIADOK – VIANO ČNÉ TRHY V MESTE BYT ČA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Bytča podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1, 2 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 sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení : 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesto Bytča vydáva trhový 
poriadok pre príležitostný trh – Vianočné trhy v meste Bytča.  
2. Vianočné trhy sa uskutočňujú na Námestí SR na časti parc. CKN č. 1344 v k.ú. V. 
Bytča.  
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je mapa s vyznačenou plochou určenou na 
stánkový predaj.  
4. Stánkový predaj sa uskutočňuje v mestských predajných stánkoch určených k 
prenájmu  
 
 
 

§ 2 
Správa príležitostného trhu a povinnosti správcu 

 
1. Správu Vianočných trhov vykonáva Mesto Bytča (ďalej len správca).  
2. Správca  
a) vykonáva dozor nad predajom,  
b) napomáha kontrolným orgánom pri výkone dozoru,  
c) zabezpečí rozmiestnenie stánkov,  
d) kontroluje označenie predajných stánkov a označenie predávaných výrobkov,  
e) dohliada na udržiavanie poriadku a čistoty,  
f) zabezpečí predávajúcemu prevádzkyschopné predajné miesto, aby ho predávajúci 
mohol užívať v súlade s týmto VZN,  
g) zabezpečuje podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu 
 
 

 
§3 

Trhové dni a prevádzkový čas 
 

1. Trhové dni sú zvyčajne od 1. adventnej nedele do 31.12. príslušného kalendárneho 
roka.  



  

                                                               
2. Prevádzkový čas je minimálne od 14,00 hod. do 20,00 hod. Maximálne však do 
22,00 hod.  
                                                                                                                     
3. Počas Silvestrovskej noci (31.12.) je prevádzkový čas maximálne do 01,00 hod.  
 
 

§ 4 
Osoby oprávnené predáva ť výrobky 

 
1. Na predaj výrobkov na Vianočných trhoch je potrebné povolenie Mesta Bytča.  
 
2. Na Vianočných trhoch môžu na základe povolenia mesta Bytča predávať  
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných  
predpisov 
 

§ 5 
Sortiment výrobkov 

 
1. Na Vianočných trhoch je povolené predávať nasledujúci sortiment výrobkov : 
 
a) sušené ovocie, orechy, mandle,  

b) medovníky, cukrovinky, oblátky,  

c) medovinu, včelie produkty, med a výrobky z medu,  

d) varené víno, 

e) punč, grok, 

g) iné jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu,  

h) živé stromčeky, tradičné vianočné ozdoby 

 
2. Na vydanie povolenia na predaj potravinárskych výrobkov je potrebné predložiť 
súhlas príslušného hygienického orgánu.  
 
 

§ 6 
Povinnosti predávajúcich 

 
 

1. Predávajúci na Vianočných trhoch v Meste Bytča je povinný : 
 
a) predávať výrobky len na mieste určenom v povolení Mesta Bytča  
 
b) dodržiavať tento trhový poriadok,  
 
c) povolenie platí, resp. prenájom stánku platí na celé obdobie vianočných trhov, 
pričom tento stánok nie je možné dať do prenájmu tretej osobe  
 
d) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov 



  

 
e) udržiavať predajné miesto a jeho okolie v čistote (napr. pravidelné zametanie, 
odstraňovanie ohorkov) a po skončení predaja ho zanechať čisté a upratané,  
 
f) pokiaľ bude pri predajnom stánku umiestnený pre zákazníkov stolík – pult na státie, 
dlažba v týchto miestach musí byť ochránená pred znečistením a poškodením 
vhodnou nešmykľavou podložkou, k stolíkom – pultom je zakázané umiestňovať 
slnečníky,  
 
g) pri poškodení resp. nadmernom – neúmernom znečistení predajného stánku uviesť 
stánok do pôvodného stavu, resp. uhradiť náklady na jeho uvedenie do pôvodného 
stavu vynaložené Mestom Bytča  
 
h) zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov,  
 
i) dodržiavať osobnú hygienu,  
 
j) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo správnom množstve a umožniť 
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,  
 
k) zreteľne označiť predávané výrobky cenou,  
 
l) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov,  
 
m) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov 
 
n) predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky,  
 
o) vylúčiť z predaja zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené 
alebo zjavne znehodnotené požívatiny,  
 
 

§7 
Poplatky 

      
1. Nájom za predajné stánky, resp. nájom za plochu pod prenosnými predajnými 
zariadeniami schvaľuje primátor mesta Bytča najneskôr do  30.11. príslušného roka.  
 
 

§ 8 
Orgány dozoru a sankcie 

 
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Mesto Bytča prostredníctvom  
a) poverených pracovníkov Mestského úradu v Bytči  
b) Mestskej polície Mesta Bytča.  
 
2. Mesto Bytča ako orgán dozoru môže uložiť pokutu v zmysle zákona č. 178/1998 
Z.z. o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)  



  

a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky na Vianočných 
trhoch bez povolenia Mesta Bytča,  
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva na Vianočných trhoch 
výrobky, ktoré nie sú týmto VZN určené na predaj.  
 
3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie 
povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.  
4. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta 
podľa osobitných predpisov.  
5. Pokuty uložené Mestom Bytča sú príjmom mesta.  
6. Mesto Bytča môže zakázať predaj výrobkov na Vianočných trhoch fyzickej osobe 
alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva výrobky alebo porušuje 
povinnosti predávajúcich podľa § 6 tohto VZN.  
7. Mestská polícia postupuje v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov.  
8. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa 
osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté.  
 
 

§ 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava odkazuje sa na zák. č. 178/1998 Z.z. 
2. Toto VZN bolo schválené uznesením MZ č. 192/2011 dňa 15.12.2011 a nadobúda 
účinnosť  15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, 1.1.2012.  
 
 

 
 
 
 
             Miroslav Minárčik 
             primátor mesta 
 
 
 
                 


