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M E S T O     Ž I A R   N A D   H R O N O M 

 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

 

č. 5/2022 

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach  

 
 

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č. 130/2022 
                             zo dňa:  08.12.2022  
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Účinnosť od dňa: 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom. 
 

Mesto v Žiari nad Hronom v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov úprav a zmien, v súlade s ustanoveniami zákona NR 
SR 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 (ďalej len „nariadenie“). 
 

Článok I. 
 

Nariadenie mesta Žiar nad Hronom sa mení takto: 
 

1. § 3 Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb bod 4. 
Mesto Žiar nad Hronom usporadúva nasledovné druhy trhov a jarmokov: 
a) Žiarsky jarmok 
b) Vianočné trhy  

 
sa dopĺňa a mení na  
 

a) Žiarsky jarmok 
b) Vianočné trhy  
c)  iné podujatia schválené mestom Žiar nad Hronom 

 
 

 2. § 3 Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb bod 6.Na 
trhovom mieste určenom pre: trhovisko a ambulantný predaj sú trhové dni, predajný 
a prevádzkový čas:  

  
a) 
-   Ul. SNP 
-   Ul. Partizánska 
-    Svätokrížske námestie 
-    Ul. M. R. Štefánika 

     -    Nám. Matice slovenskej 
 
    Trhové dni:  Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok 
     Predajný čas :od 06.00 do 18.00 hod. 
     Trhové dni: Sobota  
      Predajný čas :od 05.00 do 13.00 hod. 

 
b)   

      - Ul. A. Dubčeka 
 Trhové dni:  Pondelok- Nedeľa 
 Predajný čas :od 07.00 do 22.00 hod. 
 

sa dopĺňa a mení na 
 
    Na trhovom mieste určenom pre: trhovisko a ambulantný predaj sú trhové dni, predajný 

a prevádzkový čas:  
 

a) trhové miesto, verejné priestranstvo určené na ambulantný predaj sa nachádza na: 
- Ul. SNP 
- Ul. Partizánska 
-  Svätokrížske námestie 
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-  Ul.  M. R. Štefánika 
-  Nám. Matice slovenskej 
-  lokality uvedené v povolení 

 
 
 

     Trhové dni:  Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok 
     Predajný čas :od 06.00 do 18.00 hod. 
     Trhové dni: Sobota  
      Predajný čas :od 05.00 do 13.00 hod. 
      
b)   
      - Ul. A. Dubčeka 
    Trhové dni:  Pondelok- Nedeľa 
     Predajný čas :od 07.00 do 22.00 hod. 

 
 

3. § 6 Zákaz predaja niektorých výrobkov:  
 
1. Na trhových miestach je zakázané predávať: 

a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky, 
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 
d) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj 

liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, 
e) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 
f) jedy, omamné a psychotropné látky, 
g) lieky, 
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov, 
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej 

vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných 
hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov 
zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy, 

k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín. 
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli 

spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov 
 

sa dopĺňa a mení na 
 

1. Na trhových miestach je zakázané predávať: 
a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky, 
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 
d) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj 
liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, 
e) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 
f) jedy, omamné a psychotropné látky, 
g) lieky, 
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov, 
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej 
vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na 
propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe 
súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy, 
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín. 

l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli 
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov 
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m) zakazuje sa politická agitácia a/alebo reklama, propagácia politických strán hnutí alebo 
kandidátov na verejné funkcie, organizovanie petícií a hromadných podujatí.  

 
 

     
Článok II. 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského  zastupiteľstva v Žiari 

nad Hronom č. 130/2022 zo dňa 8.12.2022 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom. 

2. Primátor mesta Žiar nad Hronom sa splnomocňuje vydať úplné znenie Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 10/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 
miestach v plnom znení.  

 
 
 
 
                                                                                              
                                                                                            Mgr.  Peter Antal 
                                                                                                 primátor  v.r.  
 
 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Mestského úradu v Žiari nad Hronom 
od: 21.11.2022 
do: 7.12.2022 
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu v Žiari nad Hronom  
od: 9.12.2022 
do:  
 


