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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 130 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levice

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 8 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 toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 130 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levice

§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na zriadených trhových miestach na území mesta Levice (ďalej len mesto),
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach, pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest na území mesta, povinnosti
správcov trhových miest.

§ 2

Zriadenie trhového miesta a oprávnenie na predaj

1. Trhové miesta zriaďuje mesto. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na
zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva mesto na základe písomnej žiadosti a po splnení
podmienok stanovených platnou legislatívou.

2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta mesto prihliada na ochranu verejného poriadku,
verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb.

3. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva mesto na
základe písomnej žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste.

4. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste mesto vydá po splnení
podmienok podľa § 10 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), splnenie týchto podmienok sa preukazuje predložením dokladov podľa § 3 ods. 4 – ods.
6 zákona.

§ 3

Trhové miesta

Na území mesta sú zriadené tieto trhové miesta:
1. Trhovisko na Mlynskej ulici, správcom trhoviska je spoločnosť KELPY, s.r.o., so sídlom na Ul.

Ľ. Štúra 21/A, 934 01 Levice,
2. príležitostné trhy:

- Tradičný levický jarmok, správcom trhového miesta je mesto Levice, Nám. hrdinov 1, 934
01 Levice,

- Netradičný levický jarmok, správcom trhového miesta  je mesto Levice,
- Vianočné trhy, správcom trhového miesta je mesto Levice,
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- Levické hradné slávnosti, správcom trhového miesta je Mestské kultúrne stredisko Levice,
Ul. A. Sládkoviča č. 2, 934 01 Levice,

- Rybací piknik, správcom trhového miesta je Mestské kultúrne stredisko Levice,
- Country fest, správcom trhového miesta je Mestské kultúrne stredisko Levice,

3. príležitostné trhy v nebytových priestoroch a k nim priľahlých priestranstvách na území mesta
Levice:
- Centrum kultúry Junior, správcom trhového miesta je Mestské kultúrne stredisko Levice,
- Športová hala, správcom trhového miesta je Správa športových zariadení Levice, Ul. Ľ.

Podjavorinskej č. 3, 934 01 Levice,
- Dom športu, správcom trhového miesta je Správa športových zariadení Levice,
- Krytá plaváreň, správcom trhového miesta je Správa športových zariadení Levice,
- Zimný štadión, správcom trhového miesta je Správa športových zariadení Levice,
- Futbalový štadión, správcom trhového miesta je Správa športových zariadení Levice.

4. Obdobie konania a rozsah príležitostných trhov:
- príležitostný trh Tradičný levický jarmok sa koná každoročne v mesiaci október na

verejnom priestranstve v centre mesta na Nám. hrdinov, Ul. P. O. Hviezdoslava, Ul. SNP,
Ul. Čsl. armády, Vojenskej ul.,  Nám. E. M. Šoltésovej, Bernolákovej ul., Ul. Ľ. Śtúra.
Ďalšie podmienky organizácie trhu sú určené v príslušnom trhovom poriadku, ktorý je
prílohou tohto VZN,

- príležitostný trh Netradičný levický jarmok sa koná každoročne v mesiaci máj na verejnom
priestranstve v centre mesta na Nám. hrdinov, Ul. P. O. Hviezdoslava, Ul. SNP, Ul. Čsl.
armády, Ul. Ľ. Štúra. Ďalšie podmienky organizácie trhu sú určené v príslušnom trhovom
poriadku, ktorý je prílohou tohto VZN,

- príležitostný trh Vianočné trhy sa konajú v mesiaci december na verejnom priestranstve
v centre mesta na Ul. sv. Michala v časti pešia zóna, Ul. Ľ. Śtúra v časti pešia zóna, Nám.
hrdinov alebo Ul. M. R. Štefánika pred OD Pokrok. Ďalšie podmienky organizácie trhu sú
určené v príslušnom trhovom poriadku, ktorý je prílohou tohto VZN,

- príležitostný trh Levické hradné slávnosti sa koná v mesiaci jún, príležitostný trh Contry fest
sa koná v mesiaci júl, príležitostný trh Rybací piknik sa koná v mesiaci august v hradnom
parku na Ul. sv. Michala a Ul. K. Kittenbergera. Ďalšie podmienky organizácie trhu sú
určené v príslušnom trhovom poriadku, ktorý je prílohou tohto VZN,

- príležitostné trhy v nebytových priestoroch a k nim priľahlých priestranstvách uvedených v
§ 3 ods. 3 tohto VZN sa konajú na základe povolenia správcu trhového miesta, ďalšie
podmienky organizácie trhu sú určené v príslušnom trhovom poriadku, ktorý je prílohou
tohto VZN.

§ 4

Ambulantný predaj

1. Ambulantný predaj je na území mesta povolený len ako:
- sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou,
- na verejnom priestranstve vo vymedzených častiach mesta počas konania organizovaných

podujatí,
- na mestom schválených trhových miestach.

Ambulantný predaj je možný len na základe povolenia vydaného Mestom Levice.
2. Vymedzenou časťou verejného priestranstva mesta sú ulice: Námestie hrdinov, Ul. sv. Michala

– časť pešia zóna, Ul. Ľ. Štúra – časť pešia zóna, Park M. R. Štefánika.
3. Správu trhového miesta na ambulantný predaj, ktoré bolo zriadené na verejnom priestranstve,

vykonáva mesto. Správu trhového miesta na ambulantný predaj, ktoré bolo zriadené na inom
ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ktorý nie je prevádzkarňou, vykonáva
vlastník iného ako verejného priestranstva alebo vlastník nebytového priestoru.
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4. Na všetky trhové miesta s ambulantným predajom sa vzťahujú povinnosti a ustanovenia tohto
VZN, zákona a príslušných platných právnych predpisov.

5. Na trhových miestach, ktorých správcom je mesto, mesto vyrubuje za užívanie verejného
priestranstva daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle platného VZN o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva na území mesta Levice, na ostatných trhových miestach určuje
výšku poplatku správca trhového miesta v zmysle príslušného trhového poriadku.

6. 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) spotrebné výrobky, ustanovenie § 5 ods. 1 písm. h) tohto VZN tým nie je dotknuté,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste – predaj možno vykonávať len

v zariadeniach schválených príslušným RÚVZ, ktoré spĺňajú požiadavky platnej legislatívy,
e) balená zmrzlina,
f) ovocie a zelenina,
g) potraviny: cukrovinky, ostatné pekárske výrobky v spotrebiteľskom balení,
h) kvetiny,
i) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.

§ 5

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach

1. Na trhových miestach je možné predávať nasledovné výrobky:
a) potravinárske výrobky:

a1) - výrobky z tepelne ošetreného kravského, ovčieho a kozieho mlieka, pri ich predaji
musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich
dodržanie podľa osobitných predpisov1, 2,

a2) - mäsové výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky
a tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa osobitných predpisov1,

a3) - pekárske a cukrárske výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné
teplotné podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa platnej
legislatívy,

a4) - čerstvé slepačie vajcia, ktoré musia byť pri predaji držané v čistote a suchu,
účinne chránené pred nárazom a priamym slnečným žiarením a uchovávané pri stálej
teplote, ktorá nesmie byť nižšia ako + 5stupňov C a vyššia ako + 18 stupňov C1,3,

a5) - včelí med, musí byť chránený pred kontamináciou, v obaloch spĺňajúcich
požiadavky na obaly pre potraviny, zodpovedajúci požiadavkám podľa osobitného
predpisu, s uvedením povinných údajov4,

a6) - sladkovodné trhové ryby5,
a7) - ovocie, zeleninu, orechy, mak, zemiaky,
a8) - kvasená kapusta, ak je vyrobená v registrovanej výrobni s aktuálnym dátumom

výroby6 - len počas Vianočných trhov a na trhovisku na Mlynskej ul.,
a9) - lesné plodiny,
a10) - čerstvé jedlé huby7 a spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v

prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov8,

1 § 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
2 § 10 Nariadenia vlády SR 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

3 § 5 Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z.
4 § 6 Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z.
5 § 3 Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z.
6 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 127/2012 o označovaní potravín
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a11) - tekvicové jadierka,
b) kvetiny, okrasné rastliny, stromy, kríky,
c) liečivé byliny,
d) sadivový materiál,
e) vianočné stromčeky, čečina a výrobky z nej,
f) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové, remeselné a ozdobné predmety,
g) knihy, denná a periodická tlač,
h) spotrebné výrobky9.

2. Na trhových miestach sa môžu poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) čistenie peria,
g) maľovanie portrétov, fotografovanie,
h) brašnárske služby,
i) prevádzkovanie zariadení ľudovej zábavy (kolotočov).

§ 6

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhových miestach

1. Pre trhové miesta sa stanovujú tieto trhové dni a všeobecný prevádzkový a predajný čas:
a) trhovisko: pondelok – piatok 5.00 h – 17.00 h, sobota 4.30 h – 14.00 h,
b) príležitostné trhy: pondelok – nedeľa 08.00 h – 24.00 h.
c) ambulantný predaj: pondelok – nedeľa 8.00 h – 22.00 h,
d) ambulantný predaj na Nám. hrdinov sa dňa 31.12. predlžuje do 24.00 h a dňa 01.01. od

00.00 h do 02.00 h,
2. Čas predaja pre jednotlivé trhové miesta stanovuje príslušný trhový poriadok (viď prílohy tohto

VZN).
§ 7

Zákaz predaja niektorých výrobkov

Na trhových miestach sa zakazuje predaj výrobkov uvedených v § 6 zákona.

§ 8

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach

Predávajúci na trhovom mieste je povinný dodržiavať podmienky predaja stanovené príslušným
trhovým poriadkom a povinnosti stanovené v platných všeobecne záväzných právnych predpisoch.
Osobitné podmienky sú predávajúci povinní dodržiavať pri predaji a manipulácii s potravinami

7 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu SR upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich
(oznámenie č. 649/2006 Z. z.)

8 § 6 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.  o potravinách,
§ 13 ods. 4 písm. a) a § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
9 § 7 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z.
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podľa požiadaviek vyplývajúcich z trhových poriadkov a z platných všeobecne záväzných právnych
predpisov. Trhové poriadky tvoria prílohu tohto VZN.

§ 9
Práva a povinnosti správcu trhového miesta

Správca trhového miesta je povinný dodržiavať povinnosti stanovené zákonom, príslušným
trhovým poriadkom a povinnosti stanovené v platných všeobecne záväzných právnych predpisoch.
Trhové poriadky tvoria prílohu tohto VZN.

§ 10
Zrušovacie ustanovenie

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa rušia VZN:
- VZN mesta Levice č. 37 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových

miestach,
- VZN mesta Levice č. 40 Trhový poriadok príležitostných trhov – Predajné trhy Družba,
- VZN mesta Levice č. 41 Trhový poriadok príležitostného trhu – Levický jarmok,
- VZN mesta Levice č. 47 Trhový poriadok príležitostných trhov a ambulantného predaja –

Predajné trhy a ambulantný predaj v telocvični T-18 a na priľahlých vonkajších priestoroch,
- VZN mesta Levice č. 49 Trhový poriadok príležitostných trhov a ambulantného predaja –

Predajné trhy a ambulantný predaj na zimnom štadióne a na priľahlých vonkajších priestoroch,
- VZN mesta Levice č. 50 Trhový poriadok príležitostných trhov a ambulantného predaja -

Predajné trhy a ambulantný predaj v Dome športu a na priľahlých vonkajších priestoroch,
- VZN mesta Levice č. 57 Trhový poriadok príležitostných trhov a ambulantného predaja -

Predajné trhy a ambulantný predaj v športovej hale a na priľahlých vonkajších priestoroch,
- VZN mesta Levice č. 66 trhový poriadok príležitostného trhu – Netradičný levický jarmok,
- VZN mesta Levice č. 85 Trhový poriadok trhoviska na Mlynskej ulici,
- VZN mesta Levice č. 102 Trhový poriadok príležitostného trhu – Vianočné trhy,
- VZN mesta Levice č. 111 Trhový poriadok trhoviska na ul. M. R. Štefánika.

§ 11
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN mesta Levice č. 130 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v meste Levice bolo schválené na zasadnutí MsZ v Leviciach dňa 6.11.2014
a nadobúda účinnosť dňa ............................. . .

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa mení VZN mesta Levice č. 123 o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva na území mesta Levice nasledovne:

- v názve prílohy č. 1 sa dopĺňajú za slová „Netradičného levického jarmoka“ slová „a
Vianočných trhov“,

- v § 2 ods. 2 sa za posledný odsek vkladá nový odsek, ktorý znie:
„- vymedzenou zónou na konanie príležitostného trhu Vianočné trhy je verejné priestranstvo
vyčlenené ulicami: Ul. sv. Michala v časti pešia zóna, Ul. Ľ. Śtúra v časti pešia zóna, Nám.
hrdinov, Ul. M. R. Štefánika pred OD Pokrok.“

Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

VZN mesta Levice č. 130 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v meste Levice bolo vyvesené dňa ........................... .
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Príloha č. 1

Trhový poriadok trhového miesta mesta Levice
Trhovisko na Mlynskej ulici

Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhovisku na Mlynskej ulici v Leviciach podľa VZN mesta Levice č. 130 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levice.

§ 1

Správa trhového miesta

Správcom trhového miesta Trhovisko na Mlynskej ulici je spoločnosť KELPY, s.r.o., Ul. Ľ.
Štúra 21/A, 934 01 Levice.

§ 2

Určenie priestranstva trhového miesta

Trhovisko je zriadené na nekrytom priestranstve na Mlynskej ul, kde majú predávajúci
k dispozícii na prenájom zastrešené predajné stoly s prívodom elektrického prúdu a nezastrešené
predajné stoly. Na trhovisku sú vytvorené podmienky aj na ambulantný predaj.

§ 3

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

1. Na trhovisku je možné predávať nasledovné výrobky:
a) potravinárske výrobky:

a1) - mäsové výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky
a tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa osobitných predpisov1,

a2) - pekárske a cukrárske výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné
teplotné podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa platnej
legislatívy,

a3) čerstvé slepačie vajcia, ktoré musia byť pri predaji držané v čistote a suchu, účinne
chránené pred nárazom a priamym slnečným žiarením a uchovávané pri stálej teplote,
ktorá nesmie byť nižšia ako + 5stupňov C a vyššia ako + 18 stupňov C1,3,

a4) - včelí med, musí byť chránený pred kontamináciou, v obaloch spĺňajúcich
požiadavky na obaly pre potraviny, zodpovedajúci požiadavkám podľa osobitného
predpisu, s uvedením povinných údajov4,

a5) - sladkovodné trhové ryby5,
a6) - ovocie, zeleninu, orechy, mak, zemiaky,
a7) - kvasená kapusta, ak je vyrobená v registrovanej výrobni s aktuálnym dátumom

výroby6,
a8) - lesné plodiny,
a9) - čerstvé jedlé huby7, spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v

prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov8,
a10) - tekvicové jadierka,

b) kvetiny, okrasné rastliny, stromy, kríky,
c) liečivé byliny,
d) sadivový materiál,
e) vianočné stromčeky, čečina a výrobky z nej,



7

f) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové a ozdobné predmety,
g) spotrebné výrobky9.

2. Na trhovisku možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie – predaj možno

vykonávať len v zariadeniach schválených RÚVZ Levice, ktoré spĺňajú požiadavky platnej
legislatívy,

b) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) čistenie peria,
g) maľovanie portrétov, fotografovanie,
h) brašnárske služby.

3. Zákaz predaja niektorých výrobkov:
Na trhovisku sa zakazuje predaj výrobkov uvedených v § 6 zákona.

§ 4

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

1. Na trhovisku môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a právnické osoby len na
základe povolenia vydaného mestom po doložení všetkých náležitostí vyplývajúcich zo
zákona10, súhlasu správcu trhoviska a po zaplatení nájomného za predajné zariadenie.

2. Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovisku sú povinné dodržiavať všetky súvisiace
platné všeobecne záväzné právne predpisy, toto VZN a Trhový poriadok trhoviska.

3. Zásobovanie trhoviska je motorovými vozidlami povolené v čase do 60 minút po otvorení
trhoviska, resp. 60 minút pred uzatvorením trhoviska na naloženie tovaru. Odvoz tovaru
motorovými vozidlami skôr ako 60 minút pred ukončením času predaja je možný, ak počet
predávajúcich poklesne pod 20% kapacity trhoviska.

§ 5

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

1. Trhové dni na trhovisku sú pondelok až sobota.

2. Predajný čas:

Letný čas Zimný čas
Pondelok: 06:00 – 16:00 h 07:00 – 15:30 h
Utorok: 05:00 – 16:00 h 06:00 – 15:30 h
Streda: 06:00 – 16:00 h 07:00 – 15:30 h
Štvrtok: 06:00 – 13:00 h 07:00 – 13:00 h
Piatok: 05:00 – 16:00 h 06:00 – 15:30 h
Sobota: 05:00 – 12:00 h 06:00 – 12:00 h

3. Prevádzkový čas:

10 § 10 a § 11 zákona č. 178/1998 Z. z.
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Letný čas Zimný čas
Pondelok: 05:30 – 17:00 h 06:30 – 16:30 h
Utorok: 04:30 – 17:00 h 05:30 – 16:30 h
Streda: 05:30 – 17:00 h 06:30 – 16:30 h
Štvrtok: 05:30 – 15:00 h 06:30 – 15:00 h
Piatok: 04:30 – 17:00 h 05:30 – 16:00 h
Sobota: 04:30 – 14:00 h 05:30 – 14:00 h

§ 6

Pravidlá prenajímania predajných zariadení

1. Predajné zariadenia sa prenajímajú:
a) zmluvou o prenájme predajného zariadenia, ktoré uzavrie správca trhového miesta

a predávajúci na vzájomne dohodnutý čas, alebo
b) zaplatením denného nájomného za prenájom predajného zariadenia.

2. Na predajné zariadenie má prednostné právo ten záujemca, ktorý si predajné zariadenie:
a) prenajal uzatvorením písomnej zmluvy o prenájme predajného zariadenia,
b) nemá uzatvorenú písomnú zmluvu o prenájme predajného zariadenia, ale predajné

zariadenie obsadil na základe pokynov správcu trhoviska.
3. Za užívanie predajného zariadenia sa platí nájomné nasledovne:

a) stánok s trvalým stanovišťom na predaj spotrebných výrobkov 6,00 € na 1 deň,
b) stánok s trvalým stanovišťom na predaj ostatných výrobkov a poskytovanie služieb 6,00 €

na 1 deň,
c) predajné zariadenie mimo predajného stola na predaj ostatných výrobkov a poskytovanie

služieb 1,00 €.
4. Správca trhoviska môže nájomné za prenájom predajného zariadenia znížiť, ak poskytne

predávajúcemu len časť predajného zariadenia.
5. Správca trhoviska môže nájomné za prenájom predajného zariadenia zvýšiť, ak poskytne

predávajúcemu časť trhoviska mimo predajného zariadenia.
6. V prípade prenájmu predajného zariadenia na dlhšiu dobu sa cena určí dohodou.

§ 7

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po
skončení prevádzky

Predávajúci na trhovom mieste sú povinní:
a) udržiavať čistotu predajného miesta,
b) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,
c) zanechať po skončení predaja predajné miesto čisté,
d) nefajčiť v priestoroch trhoviska.

Správca trhoviska je povinný:
a) udržiavať čistotu areálu trhoviska:

- každý trhový deň mechanickým zametaním,
- jedenkrát týždenne strojným uprataním areálu,
- mokrým čistením podláh podľa potreby,

b) zabezpečiť nádoby na komunálny odpad a ich vývoz,
c) zabezpečiť prístup do sociálnych miestností s tečúcou pitnou studenou a teplou vodou osobitne

pre predávajúcich a kupujúcich, pričom WC pre predávajúcich potraviny musí byť zabezpečené
oddelene,
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d) po skončení prevádzkového času uzatvoriť areál trhoviska.

§ 8

Záverečné ustanovenie

1. Tento trhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca trhoviska – KELPY, s.r.o.,
Ul. Ľ. Śtúra č. 21/A, Levice.

2. Trhový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Leviciach dňa 06.11.2014 .
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Príloha č. 2
Trhový poriadok trhového miesta mesta Levice

Tradičný levický jarmok, Netradičný levický jarmok a Vianočné trhy

Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb počas
konania príležitostných trhov organizovaných mestom Levice podľa VZN mesta Levice č. 130
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levice

§ 1

Správa príležitostných trhov

Správcom príležitostných trhov Tradičný levický jarmok, Netradičný levický jarmok a Vianočné
trhy je Mesto Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 32 Levice.

§ 2

Určenie priestranstva príležitostných trhov

1. Verejné priestranstvo na konanie Tradičného levického jarmoku je vyčlenené v centre mesta na
uliciach: Nám. hrdinov, Ul. P. O. Hviezdoslava, Ul. SNP, Ul. Čsl. armády, Vojenskej ul.,  Nám.
E. M. Šoltésovej, Bernolákovej ul., Ul. Ľ. Štúra.

2. Verejné priestranstvo na konanie Netradičného levického jarmoku je vyčlenené v centre mesta
na uliciach:  Nám. hrdinov, Ul. P. O. Hviezdoslava, Ul. SNP, Ul. Čsl. armády, Ul. Ľ. Štúra.

3. Verejné priestranstvo na konanie Vianočných trhov je vyčlenené v centre mesta na uliciach: Ul.
sv. Michala v časti pešia zóna, Ul. Ľ. Štúra v časti pešia zóna, Nám. hrdinov, Ul. M. R.
Štefánika pred OD Pokrok.

§ 3

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

1. Na príležitostných trhoch je možné predávať nasledovné výrobky:
a) potravinárske výrobky:

a1) - výrobky z tepelne ošetreného kravského, ovčieho a kozieho mlieka, pri ich predaji
musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich
dodržanie podľa osobitných predpisov1,2,

a2) - mäsové výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky
a tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa osobitných predpisov1,

a3) - pekárske a cukrárske výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné
teplotné podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa platnej
legislatívy,

a4) čerstvé slepačie vajcia, ktoré musia byť pri predaji držané v čistote a suchu, účinne
chránené pred nárazom a priamym slnečným žiarením a uchovávané pri stálej teplote,
ktorá nesmie byť nižšia ako + 5stupňov C a vyššia ako + 18 stupňov C1,3,

a5) - včelí med, musí byť chránený pred kontamináciou, v obaloch spĺňajúcich
požiadavky na obaly pre potraviny, zodpovedajúci požiadavkám podľa osobitného
predpisu, s uvedením povinných údajov4,

a6) - sladkovodné trhové ryby5,
a7) - kvasená kapusta, ak je vyrobená v registrovanej výrobni s aktuálnym dátumom

výroby6 - len počas Vianočných trhov,
a8) - ovocie, zeleninu, orechy, mak, zemiaky,
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a9) - lesné plodiny,
a10) - tekvicové jadierka,

b) kvetiny, okrasné rastliny, stromy, kríky,
c) liečivé byliny,
d) sadivový materiál – okrem Vianočných trhov,
e) vianočné stromčeky, čečina a výrobky z nej, umelé dekorácie,
f) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové, remeselné a ozdobné predmety,
g) knihy, denná a periodická tlač,
h) spotrebné výrobky9 – okrem Vianočných trhov.

2. Na príležitostných trhoch sa môžu poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie – predaj možno

vykonávať v zariadeniach schválených príslušným RÚVZ, ktoré spĺňajú požiadavky platnej
legislatívy,

b) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) čistenie peria,
g) maľovanie portrétov, fotografovanie,
h) brašnárske služby,
i) prevádzkovanie zariadení ľudovej zábavy.

3. Zákaz predaja niektorých výrobkov:
Na príležitostných trhoch sa zakazuje predaj výrobkov uvedených v § 6 zákona.

.
§ 4

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

1. Na príležitostných trhoch môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a právnické
osoby len na základe povolenia vydaného mestom po doložení všetkých náležitostí
vyplývajúcich zo zákona10 a po zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle
príslušného VZN mesta Levice. Daň za užívanie verejného priestranstva počas konania
Vianočných trhov sa vyrubuje podľa prílohy č. 1 k VZN mesta Levice o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva na území mesta Levice podľa zóny B.

2. Predaj výrobkov sa vykonáva v stánkoch s dočasným stanovišťom, na prenosných predajných
zariadeniach a v pojazdných predajniach vo vlastníctve predávajúceho, mesto dočasné predajné
zariadenia neprenajíma.

3. Počet predávajúcich na príležitostných trhoch je limitovaný počtom miest určených na predaj.
Pri veľkom záujme predávajúcich a splnení všetkých podmienok stanovených organizátorom
rozhodne o výbere predávajúceho organizátor.

4. Fyzické a právnické osoby predávajúce na príležitostných trhoch sú povinné dodržiavať všetky
súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy, toto VZN, Postupový plán organizačno-
technického zabezpečenia príležitostného trhu, ktorý dostane od organizátora každý predajca
pred predajom a pokyny organizátora.

§ 5

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
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1. a) Trhovými dňami pre konanie Tradičného levického jarmoku sú spravidla dni štvrtok až
nedeľa v mesiaci október.
b) Predajný a prevádzkový čas Tradičného levického jarmoku je nasledovný:
štvrtok: 15.00 h – 19.00 h
piatok: 9.00 h – 19.00 h
sobota: 9.00 h – 19.00 h
nedeľa: 9.00 h – 19.00 h

Pre stánky s občerstvením je predajný a prevádzkový čas predĺžený do 22.00 h (okrem nedele).

Pre zariadenia ľudovej zábavy je určený prevádzkový čas do 21.30 h (vrátane nedele).

2. a) Trhovými dňami pre konanie Netradičného levického jarmoku sú spravidla dni piatok až
sobota v mesiaci máj.

b) Predajný a prevádzkový čas Netradičného levického jarmoku je nasledovný:
piatok: 10.00 h – 22.00 h
sobota: 9.00 h – 22.00 h
Pre stánky s občerstvením je predajný a prevádzkový čas predĺžený do 24.00 h.
Pre zariadenia ľudovej zábavy je určený prevádzkový čas do 21.30 h vrátane jedného dňa pred
konaním Netradičného levického jarmoku.

3. a) Trhovými dňami pre konanie Vianočných trhov sú dni pondelok až nedeľa v mesiaci
december v čase od 15.12 do 23.12.

b) Predajný a prevádzkový čas Vianočných trhov je nasledovný:
pondelok až nedeľa: 10.00 h – 22.00 h

§ 6

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny

Predávajúci na príležitostných trhoch sú povinní:

1. udržiavať čistotu predajného miesta,
2. dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,
3. zanechať po skončení predaja predajné miesto čisté a upratané,
4. odpad vzniknutý počas predaja vložiť do zberných nádob,
5. zakazuje sa vylievanie použitých olejov do verejných dažďových vpustí ako i vylievanie iných

nečistôt v stánkoch a ich okolí,
6. zanechať povrch verejného priestranstva nepoškodený,
7. dodržiavať nočný pokoj.

Povinnosti správcu príležitostného trhu:

1. zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob a ich vyprázdňovanie,
2. zabezpečiť čistotu a poriadok počas predaja na príležitostnom trhu a po ukončení predaja,
3. zabezpečiť vyčlenenie toaliet pre predávajúcich (oddelene pre predávajúcich potraviny)

s tečúcou pitnou studenou a teplou vodou a osobitne pre návštevníkov trhov.
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§ 7

Záverečné ustanovenie

1. Tento trhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca príležitostných trhov –
Mesto Levice.

2. Trhový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Leviciach dňa 06.11.2014.
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Príloha č. 3

Trhový poriadok trhových miest mesta Levice
Levické hradné slávnosti, Rybací piknik a Country fest

Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb počas
konania príležitostných trhov organizovaných Mestským kultúrnym strediskom Levice podľa VZN
mesta Levice č. 130 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v meste Levice

§ 1

Správa príležitostných trhov

Správcom príležitostných trhov Levické hradné slávnosti, Rybací piknik a Country fest je
Mestské kultúrne stredisko, Ul. A. Sládkoviča č. 2, 934 01 Levice.

§ 2

Určenie priestranstva príležitostných trhov

1. Levické hradné slávnosti sa konajú v hradnom parku na Ul. sv. Michala, časti Ul. sv. Michala
pred hradným parkom a na Ul. K. Kittenbergera.

2. Rybací piknik sa koná v hradnom parku na Ul. sv. Michala,
3. Country fest sa koná v hradnom parku na Ul. sv. Michala.

§ 3

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

1. Na príležitostných trhoch je možné predávať nasledovné výrobky:
a) potravinárske výrobky:

a1) - výrobky z tepelne ošetreného kravského, ovčieho a kozieho mlieka, pri ich predaji
musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich
dodržanie podľa osobitných predpisov1,2,

a2) - pekárske a cukrárske výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné
teplotné podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa platnej
legislatívy,

a3) - včelí med, musí byť chránený pred kontamináciou, v obaloch spĺňajúcich
požiadavky na obaly pre potraviny, zodpovedajúci požiadavkám podľa osobitného
predpisu, s uvedením povinných údajov4,

b) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové, remeselné  a ozdobné predmety,
c) umelé kvetiny,
d) spotrebné výrobky9.

2. Na príležitostných trhoch sa môžu poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie – predaj možno

vykonávať v zariadeniach schválených príslušným RÚVZ, ktoré spĺňajú požiadavky platnej
legislatívy,

b) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
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e) kľúčové služby,
f) čistenie peria,
g) maľovanie portrétov, fotografovanie,
h) brašnárske služby,
i) prevádzkovanie zariadení ľudovej zábavy.

3. Zákaz predaja niektorých výrobkov:
- na príležitostných trhoch sa zakazuje predaj výrobkov uvedených v § 6 zákona.

§ 4

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

1. Na príležitostných trhoch môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a právnické
osoby len na základe povolenia na predaj vydaného mestom a povolenia na umiestnenie
prenosného predajného zariadenia vydaného správcom príležitostného trhu, po zaplatení
príslušného nájomného a doložení všetkých náležitostí vyplývajúcich zo zákona7.

2. Predaj výrobkov sa vykonáva v predajných zariadeniach s dočasným stanovišťom vo vlastníctve
predávajúceho, správca dočasné predajné zariadenia neprenajíma.

3. Počet predávajúcich na príležitostných trhoch je limitovaný počtom miest určených na predaj.
Pri splnení podmienok a veľkom záujme predávajúcich rozhodne o výbere predávajúceho
organizátor.

4. Fyzické a právnické osoby predávajúce na príležitostných trhoch sú povinné dodržiavať všetky
súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy, toto VZN a pokyny organizátora.

5. Zásobovanie príležitostných trhov je povolené motorovými vozidlami v čase od 05.00 h do
10.00 h. Odvoz tovaru motorovými vozidlami skôr ako 60 minút pred ukončením času predaja
je možný, ak počet predávajúcich poklesne pod 20 % kapacity trhu.

6. Správca trhového miesta je povinný:
- zreteľne označiť trhové miesto a trhový poriadok zverejniť na viditeľnom mieste,
- zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov

a poskytovaní služieb vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- napomáhať kontrolným orgánom pri výkone dozoru,
- sledovať dodržiavanie hygienických predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v priestore príležitostných trhov pred začatím

prevádzky, počas prevádzky a po skončení prevádzky,
- zabezpečiť dostatočný počet odpadových nádob a ich pravidelné vyprázdňovanie,
- zabezpečiť vyčlenenie toaliet pre predávajúcich potraviny s tečúcou pitnou studenou a teplou

vodou a osobitne pre návštevníkov trhov,
- priestory stánkov, v ktorých sa bude poskytovať rýchle občerstvenie a stravovanie, vybaviť

prívodom tečúcej pitnej studenej vody.

§ 5

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

1. a) Trhovým dňom pre konanie Levických hradných slávností je sobota spravidla v druhom
júnovom týždni prislúchajúceho kalendárneho roka.
b) Predajný čas Levických hradných slávností je od 10.00 h do 22.00 h
c) Prevádzkový čas je od 6.00 h do 22.30 h.

2. a) Trhovým dňom pre konanie Rybacieho pikniku je sobota v mesiaci august prislúchajúceho
kalendárneho roka .
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b) Predajný čas Rybacieho pikniku je od 10.00 h do 22.00 h.
c) Prevádzkový čas je od 6.00 h do 22.30 h.

3. a) Trhovým dňom pre konanie Country festu  je sobota v mesiaci júl prislúchajúceho
kalendárneho roka .
b) Predajný čas Rybacieho pikniku je od 10.00 h do 22.00 h.
c) Prevádzkový čas je od 6.00 h do 22.30 h.

§ 6

Pravidlá prenajímania

Predajná plocha sa môže prenajímať:
1. na základe zmluvy, ktorá môže byť uzatvorená medzi správcom príležitostných trhov

a nájomcom na vzájomne dohodnutý čas,
2. po zaplatení nájomného za prenájom predajnej plochy.

§ 7

Spôsob určenia nájomného za prenajatú plochu

Za užívanie prenajatej predajnej plochy sa platí nájomné:
1. stánok s občerstvením 20 € na 1 hodinu

- cena je vrátane elektrickej prípojky a prívodu pitnej vody,

2. ostatné stánky 20 € na deň

§ 8

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny

Predávajúci na príležitostných trhoch sú povinní:
1. udržiavať čistotu predajného miesta,
2. dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,
3. zanechať po skončení predaja predajné miesto čisté a upratané,
4. odpad vzniknutý počas predaja vložiť do zberných nádob,
5. zakazuje sa vylievanie použitých olejov do verejných dažďových vpustí ako i vylievanie iných

nečistôt v stánkoch a ich okolí,
6. zanechať povrch verejného priestranstva nepoškodený,
7. dodržiavať nočný pokoj.
8. dodržiavať bezpečnostné predpisy.

§ 9

Záverečné ustanovenie

1. Tento trhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca príležitostných trhov –
Mestské kultúrne stredisko Levice.

2. Trhový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Leviciach dňa 06.11.2014.
.
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Príloha č. 4

Trhový poriadok trhových miest mesta Levice
v nebytových priestoroch a k nim priľahlých priestranstvách Centra kultúry Junior v Leviciach

Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb počas
konania príležitostných trhov organizovaných Mestským kultúrnym strediskom Levice v Centre
kultúry Junior podľa VZN mesta Levice č. 130 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v meste Levice

§ 1

Správa príležitostných trhov

Správcom príležitostných trhov konaných v nebytových priestoroch a k nim priľahlých
priestranstvách Centra kultúry Junior v Leviciach  je Mestské kultúrne stredisko Levice so sídlom
na Ul. A. Sládkoviča č. 2, 934 01 Levice.

§ 2

Určenie priestranstva príležitostných trhov

Priestranstvo na konanie príležitostných trhov je určené v interiérových priestoroch Centra
kultúry Junior a k nemu priľahlých priestranstvách v správe Mestského kultúrneho strediska Levice.

§ 3

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

1. Na príležitostných trhoch je možné predávať nasledovné výrobky:
a) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové, remeselné  a ozdobné predmety,
b) knihy, platne, CD nosiče,
c) spotrebné výrobky9.

2. Na príležitostných trhoch sa môžu poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie – predaj možno

vykonávať v zariadeniach schválených príslušným RÚVZ, ktoré spĺňajú požiadavky platnej
legislatívy,

b) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) čistenie peria,
g) maľovanie portrétov, fotografovanie,
h) brašnárske služby.

2. Zákaz predaja niektorých výrobkov:
- na príležitostných trhoch sa zakazuje predaj výrobkov uvedených v § 6 zákona.

§ 4

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
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1. Na príležitostných trhoch môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a právnické
osoby len na základe povolenia na predaj vydaného mestom a na základe povolenia na
umiestnenie prenosného predajného zariadenia vydaného správcom príležitostného trhu, po
zaplatení príslušného nájomného a doložení všetkých náležitostí vyplývajúcich zo zákona7.

2. Predaj výrobkov sa vykonáva v predajných zariadeniach s dočasným stanovišťom vo vlastníctve
predávajúceho, správca dočasné predajné zariadenia neprenajíma.

3. Počet predávajúcich na príležitostných trhoch je limitovaný počtom miest určených na predaj.
Pri splnení podmienok a veľkom záujme predávajúcich rozhodne o výbere predávajúceho
organizátor.

4. Fyzické a právnické osoby predávajúce na príležitostných trhoch sú povinné dodržiavať všetky
súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy, toto VZN a pokyny organizátora.

§ 5

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

4. a) Trhovými dňami pre konanie príležitostných trhov sú pondelok až piatok jedenkrát mesačne.

b) Predajný čas zhodný s prevádzkovým časom je od 08.00 h do 18.00 h

§ 6

Pravidlá prenajímania

Predajná plocha sa môže prenajímať:
1. na základe zmluvy, ktorá môže byť uzatvorená medzi správcom príležitostných trhov

a nájomcom na vzájomne dohodnutý čas,
2. po zaplatení nájomného za prenájom predajnej plochy.

§ 7

Spôsob určenia nájomného za prenajatú plochu

1. Za užívanie predajnej plochy sa platí nájomné 3,50 € na deň.
2. V prípade užívania predajnej plochy jedinou fyzickou osobou alebo právnickou osobou sa platí

nájomné nasledovne:
- za užívanie estrádnej sály 15 € na hodinu,
- za foyer 15 € na hodinu.

§ 8

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny

Predávajúci na príležitostných trhoch sú povinní:

1. udržiavať čistotu predajného miesta,
2. dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,
3. zanechať po skončení predaja predajné miesto čisté a upratané,
4. odpad vzniknutý počas predaja vložiť do zberných nádob,
5. dodržiavať bezpečnostné predpisy.
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Povinnosti správcu príležitostného trhu:

1. zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob a ich vyprázdňovanie,
2. zabezpečiť čistotu a poriadok počas predaja na príležitostnom trhu a po ukončení predaja,
3. zabezpečiť vyčlenenie toaliet pre predávajúcich (oddelene pre predávajúcich potraviny)

s tečúcou pitnou studenou a teplou vodou a osobitne pre návštevníkov trhov.

§ 9

Záverečné ustanovenie

1. Tento trhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca príležitostných trhov –
Mestské kultúrne stredisko Levice.

2. Trhový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Leviciach dňa 06.11.2014 .
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Príloha č. 5

Trhový poriadok trhových miest mesta Levice
v nebytových priestoroch a k nim priľahlých priestranstvách Športovej haly, Domu športu, Krytej

plavárne, zimného štadióna a futbalového štadióna v Leviciach

Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb počas
konania príležitostných trhov organizovaných Správou športových zariadení Levice v Športovej
hale, Dome športu, Krytej plavárni, na zimnom štadióne a na futbalovom štadióne podľa VZN
mesta Levice č.130o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v meste Levice

§ 1

Správa príležitostných trhov

Správcom príležitostných trhov konaných v nebytových priestoroch a k nim priľahlých
priestranstvách v Športovej hale, Dome športu, Krytej plavárni, na zimnom štadióne a na
futbalovom štadióne v Leviciach je Správa športových zariadení Levice so sídlom na Ul. Ľ.
Podjavorinskej č. 3, 934 01 Levice.

§ 2

Určenie priestranstva príležitostných trhov

Priestranstvo na konanie príležitostných trhov je určené nasledovne:
1. v interiérových priestoroch Športovej haly a k nej priľahlých priestranstvách v správe Správy

športových zariadení Levice na Tureckom rade č. 3, Levice,
2. v interiérových priestoroch Domu športu a k nemu priľahlých priestranstvách v správe Správy

športových zariadení Levice na Ul. Ľ. Podjavorinskej č. 3, Levice,
3. v interiérových priestoroch Krytej plavárne a k nej priľahlých priestranstvách v správe Správy

športových zariadení Levice na Tureckom rade č. 5, Levice,
4. v interiérových priestoroch zimného štadióna a k nemu priľahlých priestranstvách v správe

Správy športových zariadení Levice na Ul. Ľ. Podjavorinskej č. 21, Levice
5. v interiérových priestoroch futbalového štadióna a k nemu priľahlých priestranstvách v správe

Správy športových zariadení Levice na Ul. Ľ. Podjavorinskej č. 7, Levice

§ 3

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

1. Na príležitostných trhoch je možné predávať nasledovné výrobky:
a) potravinárske výrobky:

a1) - výrobky z tepelne ošetreného kravského, ovčieho a kozieho mlieka, pri ich predaji
musia byť dodržané osobitné teplotné podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich
dodržanie podľa osobitných predpisov1,2,

a2) - pekárske a cukrárske výrobky, pri ich predaji musia byť dodržané osobitné
teplotné podmienky a tiež vytvorené podmienky na ich dodržanie podľa platnej
legislatívy,

b) kvetiny,
c) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové, remeselné  a ozdobné predmety,
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d) knihy, denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo
iných diel,

e) spotrebné výrobky9,
f) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.

2. Na príležitostných trhoch sa môžu poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie – predaj možno

vykonávať v zariadeniach schválených príslušným RÚVZ, ktoré spĺňajú požiadavky platnej
legislatívy,

b) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
f) maľovanie portrétov, fotografovanie,
g) brašnárske služby.

3. Zákaz predaja niektorých výrobkov:
- na príležitostných trhoch sa zakazuje predaj výrobkov uvedených v § 6 zákona.

§ 4

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

1. Na príležitostných trhoch môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a právnické
osoby len na základe povolenia na predaj vydaného mestom a na základe súhlasu správcu
príležitostného trhu na umiestnenie prenosného predajného zariadenia, po zaplatení príslušného
nájomného a doložení všetkých náležitostí vyplývajúcich zo zákona7.

2. Predaj výrobkov sa vykonáva v predajných zariadeniach s dočasným stanovišťom vo vlastníctve
predávajúceho, správca dočasné predajné zariadenia neprenajíma.

3. Počet predávajúcich na príležitostných trhoch je limitovaný počtom miest určených na predaj.
Pri splnení podmienok a veľkom záujme predávajúcich rozhodne o výbere predávajúceho
organizátor na základe stanovených objektívnych kritérií.

4. Fyzické a právnické osoby predávajúce na príležitostných trhoch sú povinné dodržiavať všetky
súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy, toto VZN a pokyny organizátora.

§ 5

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

5. a) Trhovými dňami pre konanie príležitostných trhov sú pondelok až nedeľa počas konania
organizovaných podujatí.

b) Predajný čas zhodný s prevádzkovým časom je od 08.00 h do 24.00 h.

§ 6

Pravidlá prenajímania predajnej plochy

Predajná plocha sa môže prenajímať:
a) zmluvou, ktorá je uzavretá medzi správcom príležitostných trhov a predávajúcim na

vzájomne dohodnutý čas,
b) zaplatením dohodnutého denného nájomného za prenájom predajnej plochy.
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§ 7

Spôsob určenia nájomného za prenajatú plochu

Za prenajatú predajnú plochu sa platí nájomné na základe vzájomnej dohody o výške nájomného
medzi správcom príležitostných trhov a predávajúcim.

§ 8

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny

Predávajúci na príležitostných trhoch sú povinní:

1. udržiavať čistotu predajného miesta,
2. dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,
3. zanechať po skončení predaja predajné miesto čisté a upratané,
4. odpad vzniknutý počas predaja vložiť do zberných nádob,
5. zakazuje sa vylievanie použitých olejov do verejných dažďových vpustí ako i vylievanie iných

nečistôt v stánkoch a ich okolí,
6. zanechať povrch verejného priestranstva nepoškodený,
7. dodržiavať nočný pokoj,
8. dodržiavať bezpečnostné predpisy.

§ 9

Záverečné ustanovenie

1. Tento trhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca príležitostných trhov –
Správa športových zariadení Levice.

2. Trhový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Leviciach dňa 06.11.2014 .


