
 

 

 

 

MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 4/2015  

 

 

Mesto Svidník,  na základe samostatnej pôsobnosti  podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa  § 6  ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. i)  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov, § 3 ods.3 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 Svidník č. 4/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 1/2012 o podmienkach  

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  

 
 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:              2. september 2015 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 2. september 2015 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 2. september 2015 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 20. september 2015 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 22. september 2015 

Pripomienky písomne:             Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Pripomienky  elektr.:             prednosta@svidnik.sk  

Pripomienky faxom: 054/7522 394 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:  25. september 2015 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 28. september 2015 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 15. október 2015 

Zvesené z úradnej tabule dňa:  

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené: 126/2015 

 

 

mailto:prednosta@svidnik.sk


Článok 1  

Úvodné ustanovenie 

   

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník 

č.1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (ďalej 

len ,,nariadenie“) takto: 

 

Článok 2 

 

1. Do textu nariadenia sa dopĺňa nový článok 3a s týmto nadpisom a textom:  

  

 

,,Článok 3a  

Tržnica 

 

1. Mesto Svidník povoľuje zriadenie tržnice v Športovej hale na Ul. gen. Svobodu 706/28,  

    08901 Svidník. 

 

2. Správcom tržnice uvedenej v odseku 4 tohto článku je Miroslav Blanár, Nižný Orlík 97,  

    090 11, IČO: 35249030,  IČ DPH: SK 1036518384. 

   

  3. Trhový poriadok tržnice uvedenej v odseku 1 tohto článku tvorí Prílohu č. 3 tohto 

nariadenia.“ 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 25. septembra 

2015 uznesením č. 126/2015.  

 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť a platnosť dňa 15. októbra 2015.    

 

 

 

 

                                                                                                      Ing. Ján Holodňák, v.r.  

                                                                                                             primátor mesta 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

 

Trhový poriadok tržnice  

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia  

 

1. Tento trhový poriadok platí pre objekt tržnice – Športová hala, Ul. Gen. Svobodu 706/28, 

089 01 Svidník. 

 

2. Správcom tržnice je Miroslav Blanár, Nižný Orlík 97, IČO: 35249030, IČO DPH : SK 

1036518384.   

 

3. Trhovými dňami sú nedeľa a pondelok s výnimkou štátnych sviatkov a dni pracovného 

pokoja. 

 

4. Prevádzkový a predajný čas tržnice je dvakrát v mesiaci a to v nedeľu a pondelok podľa 

voľných termínov v športovej hale takto: nedeľa a pondelok  od 9.00 hod. do 18.00 hod. 

 

5. Osoby oprávnené predávať výrobky na tržnici sú 

a) fyzické osoby a právnické osoby, oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, 

b) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi          

sebou. 

 

6. Predávať výrobky podľa odseku 5 môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských 

štátov Európskej únie v súlade s právnymi a daňovými predpismi Slovenskej republiky 

a Európskej únie. 

  

Článok 2 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 

1. Na tržnici sa môžu predávať 

a) textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, 

b) domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, 

c) drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, 

d) športové potreby, hračky. 

                                                              

Článok 3 

                                            Zákaz predaja niektorých výrobkov 

 

1. Na tržnici sa zakazujú predávať 

a) zbrane a strelivo,  

     b) výbušniny a pyrotechnické výrobky   

     c)  tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 

     d)  tabak a tabakové výrobky, 

     e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje s výnimkou samostatných   

         prevádzkarni v objekte tržnice,    

     f) jedy, omamné a psychotropné látky, 

     g) lieky, 

    h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,  



    i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a  nebezpečné živočíchy  

    j) živé zvieratá,  

    k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invazívne druhy rastlín, 

    l) nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo pôvod. 

  

Článok 4 

Spôsob určenia nájomného 

 

Podmienky nájmu, výšky nájomného a poplatok za poskytnuté služby pri prenájme 

prevádzkarne a prenosného predajného zariadenia stanoví Miroslav Blanár, Nižný Orlík 97, 

090 11, IČO: 35249030, IČ DPH:SK 36518384. 
 

Článok 5 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny 
 

       Správca tržnice je povinný zabezpečiť dostatočný počet odpadových nádob a veľkoobjemových 

kontajnerov v objekte tržnice na ukladanie odpadu nájomcami a návštevníkmi a zabezpečiť ich 

pravidelné vyprázdňovanie a vývoz na vlastné náklady. 
 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
 

Vo veciach  neupravených týmto trhovým poriadkom platia pre predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovisku ustanovenia zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov.  

 
 

 

Za mesto Svidník                                                                                       Za správcu tržnice 
 

 

Ing. Ján Holodňák, v. r.                                                                             Miroslav Blanár, v. r.       
    primátor mesta                                                                                           správca tržnice  

 
 

 

 

 

 

 


