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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Handlová č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok 

 

Schválené dňa: 14. 12. 2020 
Účinnosť od: 01. 01. 2021 

                                                   

 

Mesto Handlová podľa  § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 3 
ods. 8 a § 7 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  
 
 

vydáva toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Handlová č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach a trhový poriadok (ďalej len „Všeobecne záväzné nariadenie“). 
 

I. 
 

Všeobecne záväzné nariadene mesta Handlová č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a trhový poriadok sa mení a dopĺňa nasledovne:  
 
 
1. V § 2 „Určenie a správa trhových miest“ v bode 1  písm. b) sa ruší. 

 

2. V § 7 „Práva a povinnosti správcu trhoviska príležitostného trhu“  bod 2 sa mení a znie: 

 
„2. Správca je oprávnený : 

a) kontrolovať u predávajúcich oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, ktoré si správca overí 

v informačných systémoch a  v registroch, ktoré sa pokladajú za všeobecne záväzné 

a nespochybniteľné a ktorých správcom sú príslušné štátne orgány SR, 

b) kontrolovať u predávajúcich preukaz totožnosti a zdravotný preukaz, 

c) kontrolovať u predávajúcich doklad o nadobudnutí tovaru, 

d) kontrolovať používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej 

pokladnice podľa osobitných predpisov, 

e) kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku, 

f) pri predaji húb kontrolovať osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho, 

g) kontrolovať udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania 

služieb a po ich skončení, 

h) kontrolovať dodržiavanie podmienok predaja stanovených trhovým poriadkom a dodržiavanie 

ostatných súvisiacich platných predpisov. 

 

3. V § 7 „Práva a povinnosti správcu trhoviska príležitostného trhu“  bode 4 sa za slová „obchodné meno 

a sídlo predávajúceho“ vkladá text „alebo miesto podnikania fyzickej osoby“. 
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4. V § 8 „Povinnosti predávajúcich na trhových miestach“  bode 1 písm. e) sa za slovo „pokladnicu“ vkladá 

text „alebo virtuálnu registračnú pokladnicu“. 

 

5. V § 8 „Povinnosti predávajúcich na trhových miestach“  bode 2 písm. a) sa vypúšťa text „doklad 

o oprávnení na podnikanie,“. 

 
II. 
 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 1/2015 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok schválilo Mestské 
zastupiteľstvo v Handlovej dňa 14. 12. 2020.  

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok bol 
vyvesený na úradnej tabuli mesta Handlová a na webovom sídle mesta Handlová  od 16. 11. 2020 do 14. 
12. 2020. 

 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  č. 1/2015 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok nadobúda účinnosť 15. 
dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Handlová a webovom sídle mesta www.handlova.sk.  

 
 
V Handlovej dňa 14. 12. 2020 
 
           
 
 
       Mgr. Silvia Grúberová 
          primátorka mesta 
 
 


