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V Bardejove 07. 5. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 
 
schvaľuje 
 
Návrh 
zmien a doplnkov  
 
Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta 
Bardejov  č. 92/2009  o trhovom poriadku 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

K NÁVRHU  ZMIEN A DOPLNKOV  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
MESTA BARDEJOV Č. 92/2009 O TRHOVOM PORIADKU 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

       Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom poriadku doposiaľ  
upravuje podmienky trhového a ambulantného predaja, ako i predaja na príležitostných trhoch 
na verejných priestranstvách určených na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj v meste 
Bardejov, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov 
a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov pri kontrole tohto VZN. Jeho 
posledná novelizácia bola schválená MsZ v Bardejove dňa 25 9. 2014. 

      Zmeny a doplnky príslušného VZN vyplývajú z dôvodu  nadobudnutia účinnosti ustanovení 
zákona NR SR č. 117/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej 
záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon proti byrokracii), s ktorým sa zosúlaďujú ustanovenia Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Bardejov č. 92/2009  o trhovom poriadku.   
 
      Navrhované zmeny a doplnky tohto VZN nebudú mať dopad  na výdavkovú časť rozpočtu     
mesta.      
 

      Návrh zmien a doplnkov Mesta Bardejov VZN č. 60/2004 bol dňa 04.3.2020 zverejnený 
na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta. 
       

 
 
 

  
                                                                                          Ing. Mikuláš SEREČUN 

                                                                                                              vedúci oddelenia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesto Bardejov v zmysle ustanovenia podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa  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 a  zákona NR SR č. 117/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 
 

mení a dopĺňa 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č.  92/2009 o trhovom poriadku nasledovne: 
 
 
V Čl. VII  PODMIENKY PREDAJA A POSKYTOVANIA SLUŽIEB   vypúšťa sa v bode 
1 písm. a)   

 
Pôvodné znenie bodu 1.  
1. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe 

povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Obec vydá 
povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá 
preukáže splnenie podmienok podľa Čl. VI. a predloží doklady podľa ods. 2. 
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na 
základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. 
Splnenie podmienok podľa Čl. VI. sa preukazuje predložením : 
a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom osoba 

podľa Čl. VI. ods. 1, písm. a,  žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia 
na podnikanie na nahliadnutie, 

b) čestného vyhlásenia žiadateľa, o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho 
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je 
žiadateľom osoba podľa Čl. VI. ods. 1, písm. b, 

c) čestného vyhlásenia žiadateľa, o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho 
vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa 
Čl. VI. ods. 1, písm. c). 

 
Navrhované znenie bodu 1. 
1. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe 

povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Obec vydá 
povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá 
preukáže splnenie podmienok podľa Čl. VI. a predloží doklady podľa ods. 2. 
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na 
základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 
mieste. Splnenie podmienok podľa Čl. VI. sa preukazuje predložením : 
a) čestného vyhlásenia žiadateľa, o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú 

z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, 
ak je žiadateľom osoba podľa Čl. VI. ods. 1, písm. b, 

b) čestného vyhlásenia žiadateľa, o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho 
vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa 
podľa Čl. VI. ods. 1, písm. c). 

 
 



V Čl. XI  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA dopĺňa sa ods. 7: 
 
Navrhované znenie ods. 7 

7. Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa ...............2020 a nadobúdajú 
účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v  Bardejov, t.j. 
..................2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          MUDr. Boris HANUŠČAK 
                                                                                primátor mesta 

 
 
 

 
 


