
 1 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín–Stráže č. 1/2015  
o trhovom poriadku trhového miesta na Kláštornom námestí. 

 

 

     Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach  podľa § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. 
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle § 5 
zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 22 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného 
nariadenia: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

     Predmetom úpravy tohto VZN je ustanoviť a upraviť podmienky predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhovom mieste zriadenom na Kláštornom námestí pred Bazilikou Sedembolestnej Panny 
Márie, kde sa budú uskutočňovať príležitostné trhy počas pútí.  

§ 2 
Určenie priestranstva trhového miesta 

 
     Trhovým miestom je priestranstvo na Kláštornom námestí určené na príležitostné trhy - časť 
pozemku p. č. 84/2  diel 27, k. ú.  Šaštín,  ktoré je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi,  Farnosti 
Šaštín-Stráže (§ 2 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z.z.).   
 

§ 3 
Zriadenie a správa trhového miesta 

 
1. Zriaďovateľom trhového miesta na Kláštornom námestí, na pozemku, ktoré je vo vlastníctve 
Rímskokatolíckej cirkvi  je  Farnosť Šaštín-Stráže  (§ 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z). Trhové miesto 
bolo zriadené na základe povolenia Mesta Šaštín-Stráže zo dňa 1.10.2014 (č.j. 3591/2014).  
 

2. Správcom trhového miesta /príležitostného trhu/ je Farnosť Šaštín-Stráže /§ 4 ods. 2 zákona č. 
178/1998 Z.z./. 
 

§ 4 
Sortiment výrobkov, tovarov, ktorých predaj a poskytovanie je na trhovom mieste povolené 

Na trhovom mieste možno predávať, resp. ponúknuť na predaj nasledovný tovar: 
 

a) náboženskú literatúru,  
b) devocionálie, 
c) sviečky,  
d) sochy a sošky, 
e) magnetky, 
f) balené potravinárske výrobky označené v zmysle platnej legislatívy za podmienok stanovených 
orgánom potravinového dozoru. 
 

§ 5 
Zákaz predaja niektorých výrobkov 

1. Na určených miestach sa predajcom zakazuje predaj nasledovných druhov tovarov: spotrebné 
výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, 
výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, 
športové potreby, hračky, výbušniny, pyrotechnika, tabak, alkohol, omamné látky, lieky. 
 

2. Na trhovom mieste nie je dovolené ponúkať tovar a výrobky, ktorých predaj je zakázaný v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov SR a všeobecne záväzných nariadení mesta, ďalej aj tovar 
nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov, tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob 
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nadobudnutia a tovar, na predaj ktorého sa v zmysle príslušných právnych predpisov vyžadujú 
osobitné skladovacie, hygienické a iné podmienky. 

§ 6 
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 
1. Predajná doba v priestoroch trhového miesta – príležitostných trhov v čase pútí  je určená 
nasledovne: 
 

    pondelok – nedeľa v čase od 07:00 hod. do 18:00 hod. 
 
2. Pravidlá predaja platia pre všetky púte, okrem Národnej púte, ktorá vrcholí 15. septembra, ale patria 
k nej aj dni od 13. septembra do 17. septembra. Pre tieto dni platia osobitné pravidlá. Počas národnej 
púte je priestranstvo pred bazilikou liturgickým priestorom, s hlavným oltárom, preto je predaj na tomto 
priestranstve prísne zakázaný. Okrem výnimiek povolených koordinátorom predaja. V čase národnej 
púte môžu predajcovia komunikovať s Mestským úradom v Šaštíne-Strážach a žiadať o pridelenie 
predajného miesta na inom priestranstve podľa pravidiel mesta. 
 
3. Vjazd motorových vozidiel do priestoru trhoviska je počas trhových dní v pondelok až nedeľu 
povolený v čase od 06:00 hod. do 19:00 hod. Mimo uvedených časových rozpätí je vjazd do priestorov 
trhoviska povolený len so súhlasom správcu trhoviska za podmienok ním určených.  

§ 7 
Spôsob určenia nájomného za predajnú plochu  

 
1. Správca trhoviska prenajíma určenú plochu trhoviska na deň na základe dohody  predávajúceho  
so správcom trhoviska. 
 
2. Sadzba za predajnú plochu je 5,- eur za meter stánku.  
 
3. Predajca pri príchode zaplatí za predajnú plochu koordinátorovi ambulantného predaja alebo 
poverenej osobe,  finančnú hotovosť v rozsahu 5,- eur za m. V prípade nesplnenia povinnosti nemôže 
počas púte predávať. 
 

§ 8 
Poriadok a čistota 

 
1. Predávajúci zodpovedá: 
 

a)  za poriadok a čistotu prenajatej plochy počas predaja 
b) za čistotu a upratanie plochy po skončení predaja 
c)  za čistotu, hygienu a bezpečnosť predaja a čistotu spolupracujúcich osôb. 
 
2. Predajca po sebe na mieste predaja nechá poriadok. V prípade nedodržania tohto bodu môže 
koordinátor nevyhovieť žiadosti o predaj v budúcnosti.  
 

§ 9 
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb  

 
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný najmä: 
 

a) označiť predajné miesto menom, priezviskom a adresou (príp. obchodným menom a miestom 
podnikania resp. sídlom) predávajúceho a menom a priezviskom zodpovednej osoby, 
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a pokyny správcu trhoviska, 
c) predávať len na prenajatej ploche vymedzenej a určenej správcom trhoviska, 
d) dodržiavať predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a bezpečnostné predpisy, predpisy na ochranu 
spotrebiteľa, predpisy o BOZP a udržiavať prenajatú plochu počas predaja v čistote, po skončení 
predaja zanechať prenajatú plochu čistú a upratanú, 
e) výrobky a služby zreteľne označiť cenou, 
f) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, 
g) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov, 
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h) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere, alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi 
prekontrolovať si správnosť týchto údajov, 
i) zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne nezávadného tovaru, 
j) vylúčiť z predaja tovar zdravotne závadný, neznámeho pôvodu, čiastočne narušený alebo zjavne 
znehodnotený, 
k) používať elektronické registračné pokladnice na vedenie evidencie tržieb v prípade, ak to 
ustanovuje osobitný predpis, 
l) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja 
tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu, 
m) na požiadanie správcu trhového miesta alebo kontrolného orgánu predložiť platné doklady (podľa 
charakteru predaja). 
 
2. V prípade zistenia nedostatkov zo strany správcu trhového miesta nie je predávajúcemu dovolené 
ďalej predávať a predávajúci je povinný opustiť trhovisko do doby odstránenia nedostatkov.  
 

§ 10 
Požiadavky na kvalitu predávaného tovaru a jej kontrola 

1. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť, 
pokiaľ je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných predpisov, inak akosť predávajúcim 
uvádzanú.  

2. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru na 
kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu potvrdenie o odobratí 
vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej hodnotu. 

§ 11 
Práva a povinnosti správcu trhového miesta  

1. Správca trhového miesta je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných 
podmienok pri predaji výrobkov, riadi a organizuje predávajúcich na trhovom mieste.  

2. Správca kontroluje u predávajúceho: 

a) povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, preukaz totožnosti, 
b) preukázanie dokladu o oprávnení na podnikanie, 
c) doklady o nadobudnutí tovaru, 
d) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov, 
e) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas i po skončení predaja a poskytovania služieb, 
f) dodržiavanie trhového poriadku. 
 

§ 12 
Kontrolná činnosť 

     Kontrolu nad dodržiavaním predaja  na trhovom mieste a  dodržiavanie trhového poriadku 
vykonáva koordinátor predaja, alebo ním poverené osoby. 

§ 13 
Záverečné ustanovenia 

 
     Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí 
dňa 20. mája 2015 uznesením č.47/2015 a toto VZN nadobúda účinnosť účinnosť dňom  4. júna 2015.  
 
 
 
 
                               Mgr. Jaroslav Suchánek 
                           primátor mesta 


