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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 - Trhový poriadok príležitostného trhu StreetfoodBB (ďalej 
nariadenie).

§1
Určenie príležitostného trhu a jeho označenie.

1. Trhový poriadok platí pre príležitostný trh StreetfoodBB, ktorý je zriadený na Námestí 
slobody v Banskej Bystrici, vo vyhradenom priestore - na verejnom priestranstve pred 
Domom kultúry a hotelom LUX

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

3. Správcom príležitostného trhu je PROMOTION SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Internátna 
69,974 04 Banská Bystrica, zapísaná v OR SR Banská Bystrica, vložka č. 17610/S, odd. 
Sro, IČO: 45 374 350 (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 26.03.2019 OPM 34846/2019.

5. Trhovisko je označené na vstupoch tabuľou „PRÍLEŽITOSTNÝ TRH StreetfoodBB", 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:

a) ovocie, zeleninu
b) výrobky živočíšneho a rastlinného pôvodu za podmienky vydania osvedčenia 

spôsobilosti na ich výrobu a predaj a povolenia príslušného orgánu štátnej správy
c) cukrovinky, oblátky, medovníky, nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje

2. Na príležitostnom trhu je povolené poskytovať nasledovné služby:

a) pohostinské, reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
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3. Na príležitostnom trhu je zakázané predávať:

a) potravinové výrobky mimo pohostinských, reštauračných služieb a rýchleho 
občerstvenia

b) zbrane a strelivo
c) výbušniny a pyrotechnické výrobky
d) tlač a iné veci. ktoré ohrozujú mravnosť
e) tabak a tabakové výrobky
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 s výnimkou trhových konzumných rýb s tým, že zákaz sa nevzťahuje na 

propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami 
chovateľov

k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.

§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 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica 
č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
v meste Banská Bystrica v platnom znení ako i všetky platné právne predpisy týkajúce sa 
predaja a poskytovania služieb na trhových miestach 1 ’2 a podriadiť sa kontrole 
vykonávanej oprávnenými osobami.

§4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

1. Predajné dní na trhovisku : posledný júnový týždeň v príslušnom kalendárnom roku
v rozsahu 3 dní

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 č. 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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2. Predajný čas na trhovisku: piatok 12.00 hod - 22.00 hod
sobota 08.00 hod - 22.00 hod 
nedeľa 08.00 hod - 20.00 hod

3. Správca trhoviska si vyhradzuje právo zmeny predajného času s dodržaním času 22.00 hod. 
v jednotlivé predajné dni.

§5
Pravidlá prenajímania predajných zariadení a spôsob určenia nájomného

1. Predajnú plochu prenajíma pred začiatkom predaja jednotlivým predávajúcim správca 
trhoviska.

2. Poplatok za predajnú plochu spolu so službami sa stanovuje dohodu, jeho výška sa určuje 
s prihliadnutím na prenajatú plochu, čas prenájmu, druh predávaných produktov a služieb.

3. Správca o prenajatí predajného zariadenia a predajnej plochy a o uhradení poplatku vydá 
jednotlivým predávajúcim účtovný doklad.

§6
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.

§7
Spoločné a záverečné ustanovenie

1. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a platných 
právnych prepisov súvisiacich so správou trhoviska pri predaji výrobkov a poskytovaní 
služieb.

2. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici 
uznesením č. 131/2019 - MsZ dňa 30.04.2019 a nadobúda účinnosť dňom 01.06.2019.

MESTSKÝ ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

10. MÁJ 2019
Vyvesené dna: -----------------------------

Zvesené dňa:

podpis

Ján Nosko L 
primátor mesta


