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Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustaň. § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1 zák. 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustaň. § 5 ods. 1 zák. 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 zák.č. 178/1998 Zb.) a § 4 a 7 Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach v platnom znení vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Banská Bystrica č. 4/2019 - Trhový poriadok príležitostného trhu FANZÓNA 
(d’alej nariadenie).

§1
Určenie priestranstva

1. Trhový poriadok platí pre príležitostný trh FANZÓNA, ktorý je zriadený počas 
Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 na Námestí slobody v meste Banská Bystrica, 
vo vyhradenom priestore - na miestnej komunikácii a spevnených plochách pred Domom 
kultúry a hotelom LUX.

2. Trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
príležitostnom trhu.

3. Správcom príležitostného trhu je Marketing SZĽH, spol. s r.o. so sídlom Trnavská cesta 
27/B, 831 04 Bratislava, zapísaná v OR SR Bratislava 1, vložka č. 24843/B, odd. Sro, 
IČO: 35 819 499 (ďalej len „správca“)-

4. Povolenie na zriadenie príležitostného trhu v zmysle § 3 ods. 1 zák.č. 178/1998 Z.z. 
vydalo Mesto Banská Bystrica dňa 11.03.2019 pod č. OPM KU 27987/2019.

5. Trhové miesto je aktuálne označené informáciou o konaní príležitostného trhu: 
„PRÍLEŽITOSTNÝ TRH FANZÓNA, na ktorej je zverejnený tento Trhový poriadok.

6. Za zverejnenie Trhového poriadku a jeho udržiavanie v stave spôsobilom pre jeho 
oboznámenie sa predajcami, ako aj kupujúcimi je zodpovedný správca príležitostného 
trhu.

§2
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

1. Na príležitostnom trhu je povolené predávať výrobky tohto druhu:

a) potraviny, po vydaní súhlasu a podľa podmienok stanovených príslušným orgánom 
úradnej kontroly potravín:
1. nealkoholické nápoje v originálnom balení,
2. alkoholické nápoje v originálnom balení (zákaz predaja v skle),
3. balené mrazené krémy a balenú zmrzlinu,
4. jedlá a nápoje (alkoholické a nealkoholické) určené na priamu konzumáciu na 

mieste,



w VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BANSKÁ
BYSTRICA 

č. 4/2019
Trhový poriadok príležitostného trhu FANZÓNA

Účinnosť:

01.05.2019

ZD 08/2019 Strana 3 z 4

b) ostatné výrobky:

1. spotrebné výrobky v súlade s ust. § 6,7 a 9 zákona č. 178/1998 Z.z., najmä:
1.1. textilné a odevné výrobky,
1.2. upomienkové predmety,
1.3. zberateľské predmety.

2. Na príležitostnom trhu možno poskytovať služby tohto druhu:

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie.

§3
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovania služieb vykonávať

1. Podmienkou predaja na príležitostných trhoch je mať povolenie na predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb, ktoré vydáva mesto Banská Bystrica.

2. Predajcovia sú povinní dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa predaja na 
trhových miestach1,2 a podriadiť sa kontrole vykonávanej oprávnenými osobami.

3. Predajcovia, ktorí budú predávať výrobky vyžadujúce chladenie alebo mrazenie sú 
povinní zabezpečiť si, a včas zapojiť, chladiace, resp. mraziace zariadenia na skladovanie 
týchto výrobkov.

4. Správca zabezpečí predajcom prívod elektrickej energie do predajných zariadení.

§4
Trhové dni, predajný a prevádzkový Čas

1. Trhové dni, predajný čas príležitostného trhu konaného v termíne od:
10.05.2019 do 26.05.2019:

2. Trhové dni, predajný čas:
Pondelok - Nedeľa 11.00- 21.00 hod.

1 zák.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

2 napr. zákon o potravinách C. 152/1995 Z.z v znení noviel, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 28167/2007-OL. Nariadenie vlády Slovenskej republiky 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 a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
359/2011 Z.z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Ide o právnu úpravu vzťahov, 
ktoré priamo uplatniteľné právne akty Európskej únie nariadenia (ES) č. 852/2004 a č. 853/2004) zverili vnútroštátnemu právu jednotlivých 
členských štátov a iné predpisy a usmernenia týkajúce sa predaja.
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§5
Pravidlá prenajímania predajných zariadení a spôsob určenia nájomného

Predajné zariadenia - veľkokapacitné Stany - zabezpečí predajcovi správca.

§6
Určenie nájomného a poplatkov za služby

Spôsob určenia nájomného a poplatkov za služby je zmluvne definovaný (zmluvný vzťah 
medzi správcom a predajcom).

§7
Dodržiavanie čistoty, poriadku a hygieny

Nájomca predajného zariadenia je povinný v priebehu predaja udržiavať' poriadok, čistotu 
a hygienu predaja; po skončení trhového dňa je povinný vyčistiť' prenajaté predajné 
zariadenie.

§8
Spoločné a záverečné ustanovenie

1. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a 
ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.

2. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici 
uznesením č.60/2019 - MsZ dňa 02.04.2019 a nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2019.

mestský úrad
BANSKÁ BYSTRICA

10. APR. 2019
Vyvesené dňa: ---------- ------- --------------

Zvesené dňa-

podpis


