
Dodatok č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 130 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levice 
 

Týmto dodatkom sa menia a dopĺňajú ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Levice č. 130 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste Levice nasledovne: 

 
- v celom texte všeobecne záväzného nariadenia sa nahrádzajú slová „Netradičný levický 

jarmok“ slovami „Dni mesta Levice“, 
- v Prílohe č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu Trhový poriadok trhového miesta mesta 

Levice Tradičný levický jarmok, Netradičný levický jarmok a Vianočné trhy sa v § 5 ods. 
1 písm. b) mení predajný a prevádzkový čas počas nedele nasledovne:  
„nedeľa: 9.00. h – 15.00 h“. 

- k všeobecne záväznému nariadeniu sa dopĺňa nová Príloha č. 6 v nasledovnom znení: 
 
 

„Príloha č. 6 
 

Trhový poriadok trhového miesta na parkovisku pred hotelom Atom 
 

 Tento Trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a  poskytovania služieb 
počas konania príležitostných trhov na parkovisku pred hotelom Atom, ktoré je ohraničené 
ulicami Čsl. armády a  Sv. Michala podľa VZN mesta Levice č. 130 o  podmienkach predaja 
výrobkov a  poskytovania služieb na trhových miestach mesta Levice. 

 

Článok  1 

Správa príležitostných trhov 

 Správcom príležitostných trhov na parkovisku pred hotelom Atom počas konania 
Tradičného levického jarmoku a Dní mesta Levice je spoločnosť Delta Realtrade, s. r. o. ulica 
Svätého Michala 4 , 934 01 Levice zastúpená konateľom Ing. Jánom Dudášikom. 

 

Článok  2 

Určenie priestranstva príležitostných trhov 

 Priestor na organizovanie príležitostných trhov je vyčlenený na parcele č. 27/2, 29, 30, 
48/1, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 369/1, vedenom na liste vlastníctva č. 8451. Vlastníkom 
nehnuteľnosti je spoločnosť Delta Realtrade, s. r. o. ulica Svätého Michala 4 , 934 01 Levice. 

 

Článok  3 

Druhy predávaných výrobkov a  poskytovaných služieb 

1. Na príležitostných trhoch sa môžu predávať tieto výrobky: 

- spotrebné výrobky 



2. Na príležitostných trhoch sa môžu poskytovať tieto služby: 

- prevádzkovanie zariadení ľudovej zábavy (kolotočov). 

3. Zákaz predaja niektorých výrobkov: 

 Na príležitostných trhoch sa zakazuje predaj výrobkov uvedených v § 6 zákona. 

 

Článok  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 zákona. 

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

3. Fyzické a  právnické osoby predávajúce na príležitostných trhoch sú povinné dodržiavať 
všetky súvisiace platné všeobecné záväzné právne predpisy, VZN mesta Levice č. 130. 

4. Zariadenia ľudovej zábavy a  predajné zariadenia možno umiestniť na miesto, ktoré určí 
správca príležitostných trhov. 

5. Za umiestnenie predajného zariadenia a  zariadenia ľudovej zábavy je povinný predajca 
uhradiť správcovi trhového miesta nájomné za prenájom predajného miesta dohodou. 

6. Správca trhového miesta predajné zariadenia neprenajíma. 

 

Článok  5 

Trhové dni, predajný a  prevádzkový čas 

1. a) Trhovými dňami počas konania Tradičného levického jarmoku sú spravidla štvrtok až 
nedeľa v  mesiaci október. 

 b) Predajný a  prevádzkový čas počas konania Tradičného levického jarmoku je 
nasledovný: 

štvrtok:               15.00 h – 19.00 h  
piatok až nedeľa : 09.00 h – 19.00 h 
 

Pre zariadenia ľudovej zábavy je určený prevádzkový čas do 21:30 h vrátane nedele. 

2. a) Trhovými dňami počas konania Dní mesta Levice sú spravidla piatok až sobota v  
mesiaci máj. 

b) Predajný a  prevádzkový čas počas konania Dní mesta Levice je nasledovný: 

piatok:  10:00 h – 22:00 h  
sobota: 09:00 h – 22:00 h 

 
Pre zariadenia ľudovej zábavy je určený prevádzkový čas do 21:30 h vrátane jedného dňa 
pred konaním Dní mesta Levice.  



Článok  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 predajov 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. 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. 
 

Článok  7 

Záverečné ustanovenie 

1. tento Trhový poriadok vypracoval a  predložil na schválenie správca príležitostných trhov 
– Delta Realtrade, s.r.o. ulica Svätého Michala 4 , 934 01 Levice. 

2. Trhový poriadok bol schválený mestským zastupiteľstvom v  Leviciach dňa 30.04.2015.“ 
 
- v § 11 v Záverečných ustanoveniach sa za odsek č. 2 vkladá nový odsek v znení: 
„3. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 130 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levice bol schválený 
na zasadnutí MsZ v Leviciach dňa 30. apríla 2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom od 
vyvesenia.“ 
      
 
 
 
 
                                Ing. Štefan Mišák 
                primátor mesta 
 
 
 
Tento dodatok bol vyvesený dňa ..................................... . 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


