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Stanovisko Mestskej rady v Pezinku zo dňa 15.6.2021: bude prezentované na zasadnutí MsZ 

 

 

UZNESENIE MsZ č. - ....../2021 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov  

 

 

schvaľuje 

 

VZN č. X/2021, ktorým sa mení VZN č. 14/2017  

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové 

poriadky pre príležitostné trhy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) bez pripomienok  

 

b) s týmito pripomienkami 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa: 

 

       V prílohe tohto materiálu Vám predkladáme navrhované zmeny v predmetnom VZN 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové 

poriadky pre príležitostné trhy.  

 

 

1. V § 4 Zriadenie trhových miest odsek (4) ide o návrh doplnenia zriadenia nových 

trhových miest na ambulantný predaj na území mesta Pezinka a to o písmená g) – j) 

g) na Cajlanskej ul. pred amfiteátrom (letným kinom), verejný priestor – parc. č. 

1072/1, 2   

h) na Hasičskej ulici – parc. č. 820/1  

i) štadión PŠC Pezinok, Komenského 30  parc. číslo 3629/1 (futb.) 

j) lokalita pod Starou horou - parc, čísla: 5589/18, 5588, 5473, 5474/20, 5472/3  

Dôvodom o rozšírenie zriadenia nových trhových na ambulantný predaj miest sú 

žiadosti od samotných organizátorov podujatí na predmetných miestach (napr. ZPVV, 

PŠC Pezinok a i.).  

 

2. V § 4 Zriadenie trhových miest odsek (5) predmetného VZN sa ruší daný celý odsek 

(5). Dôvodom zrušenia ods. (5) v § 5 VZN č. 14/2017 sú určené, vymenované a 

schválené druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach 

a ambulantný predaj je špecifikovaný v ust. § 7  VZN č. 14/2017. Navrhované zrušenie 

miesta a to parkoviska na ul. 1.mája bolo kvôli sťažnostiam v minulosti na obmedzenie 

parkovania počas kolotočov, keď sa tam prevádzkovali. 

 

3. V § 7 Ambulantný predaj odsek (4) ide o navrhovanú zmenu predajného 

a prevádzkového času pre ambulantný predaj do 24:00 sa skráti do 22:00 hod.. 

Dôvodom je nočný kľud t.j. dodržiavanie podmienok nočného pokoja a odpočinku. Ide 

o predaj zo stánkov s občerstvením v meste, predaj trdelníkov, syrárov a pod..  

 

4. V § 9 Trhový poriadok pre Vinobranie Pezinok odsek (2), ide o doplnenie termínu 

obdobia konania až do októbra, nakoľko je pôvodne uvedený mesiac september. 

 

5. V § 11 Trhový poriadok pre Keramické trhy odsek (2), ide o doplnenie termínu obdobia 

konania až do októbra. Dôvodom týchto zmien je nový termín konania Keramických 

trhov (október 2021) kvôli pandemickej situácii, a preto je potrebná úprava termínu. 

 

6. V § 11 Trhový poriadok pre Keramické trhy odsek (3) - Predajný čas písmeno a) zmena 

pri predajnom čase v piatok z 14:00 hod.. na 10:00 hod. a tiež o isté by platilo aj pri 

písmene a) pri Prevádzkovom čase v piatok z 14:00 hod.. na 10:00 hod.. Dôvodom 

týchto zmien je, že už od doobedia začínajú prichádzať predajcovia na dané podujatie 

a preto sa navrhol skorší predajný resp. prevádzkový čas pri danom podujatí.  
 

 

 

 

 

 



 
 

Mesto Pezinok 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. X/2021,  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2017 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 v spojení s § 4 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 178/1998 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení 

neskorších predpisov 

 sa dňa  24.06. 2021 uznieslo 

 na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta Pezinok  

  
 

§ 1 

Úvodné ustanovenia  

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach na území mesta Pezinok, úlohy mesta pri zriaďovaní a povoľovaní trhových 

miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na 

trhových miestach, vydanie trhového poriadku pre príležitostné trhy a stanovenie potravín, ktoré sa 

môžu predávať na trhových miestach. 

 

(2) Ustanovenia tohto VZN vychádzajú zo 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, s poslednou zmenou 

č. 332/2015 Z.z. (ďalej len zákon č. 178/1998 Z.z.). 

 

(3) Účelom tohto VZN č. X/2021 je zapracovanie navrhovaných zmien do VZN č. 14/2017 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové 

poriadky pre príležitostné trhy 

 

 

§ 2 

Predmet úpravy  

 

1. V § 4 odsek (4) VZN č. 14/2017 sa dopĺňa o nové zriadené trhové miesta na 

ambulantný predaj. Ide o  písmená g) – j). Znenie bude nasledovné: 

 

(4) Zriaďujú sa trhové miesta na ambulantný predaj, na predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, na 

prenosných predajných zariadeniach a v pojazdnej predajni, na nasledovnom verejnom priestranstve: 

 

a) na Radničnom námestí, na Potočnej ulici, na ulici M.R. Štefánika, 

b) na nádvorí budovy na Radničnom námestí 9, 
c) pred budovou obchodu Billa na Meisslovej 2, 

d) na parkovisku pred Domom kultúry Pezinok na Holubyho 42,  



e) v zámockom parku na Mladoboleslavskej ulici, 

f) na Myslenickej ulici, na verejnom priestranstve vo vlastníctve mesta. 

g) na Cajlanskej ul. pred amfiteátrom (letným kinom), verejný priestor  

h) na Hasičskej ulici  

i) štadión PŠC Pezinok, Komenského 30  

j) lokalita pod Starou horou  
Mesto Pezinok povoľuje zriadenie týchto trhových miest a dáva súhlas ako vlastník nehnuteľností, 

na ktorých sa trhové miesto zriaďuje. 

 

 

2. V § 4 odsek (5) VZN č. 14/2017 sa ruší daný celý odsek (5). Ostatné číslovanie odsekov 

6 až 11, by sa zmenilo na 5 až 10. Znenie bude nasledovné: 

 
(5) Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby sú uvedené v § 10 zákona č. 178/1998 

Z.z. 

(6) Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu sú uvedené v § 5 zákona č. 178/1998 Z.z. 

(7) Povinnosti predávajúcich na trhových miestach sú uvedené v § 11 zákona č. 178/1998 Z.z. 

(8) Povolenie na predaj výrobkov na trhovom mieste v Pezinku sa vydáva na príslušný kalendárny 

rok, t.j. maximálne do 31.12. kalendárneho roka. 

(9) Na zriadených príležitostných trhoch podľa odseku 2, na trhových miestach na ambulantný 

predaj podľa odseku 4 písm. a), c), e) a f) a odseku 5 písm. a) a b) sa povoľuje hudobná 

produkcia, v zmysle ustanoveného predajného a prevádzkového času. 

(10) Pri predaj výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach sa zakazuje vytvárať 

nadmernú hlučnosť a znečisťovať okolie. 

 

 

3. V § 7 odsek (4) VZN č. 14/2017 sa mení čas pri ambulantnom predaji a to v piatok, 

sobotu a v deň pred štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja a to z času do 24:00 

hod. na nový čas do 22:00 hod.. Znenie bude nasledovné: 

 

Predajný a prevádzkový čas pre ambulantný predaj: od 08,00 do 20,00 hod.; v piatok, 

sobotu a v deň pred štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja od 08,00 do 22,00 

hod.; pre kolotoče platí všeobecný prevádzkový čas od 08,00 do 20,00 hod.. 
 

 

4. V § 9 odsek (2) VZN č. 14/2017 ide o doplnenie termínu obdobia konania podujatia 

až do  októbra.  Znenie bude nasledovné: 

 
(2) Obdobie konania a trhové dni: v mesiacoch september - október, v dňoch piatok až nedeľa. 

 

 

5. V § 11 odsek (2) VZN č. 14/2017 ide o doplnenie termínu obdobia konania podujatia 

až do októbra.  Znenie bude nasledovné: 
 

(2) Obdobie konania a trhové dni: v mesiacoch jún - október, v dňoch piatok až nedeľa. 
 

6. V § 11 odsek (3) VZN č. 14/2017 písmeno a) ide o zmenu predajného času v piatok 

zo 14:00 hod. na 10:00 hod. a tiež to isté by platilo aj pri písmene a) pri prevádzkovom 

čase zo 14:00 hod. na 10:00 hod.. Znenie bude nasledovné: 
 

(3) Predajný čas: 

a) Piatok,  od 10,00 do 21,00 hod. 



b) Sobota, od 09,00 do 21,00 hod. 

c) Nedeľa, od 09,00 do 18,00 hod. 

 

Prevádzkový čas: 

a) Piatok,  od 10,00 do 24,00 hod. 

b) Sobota, od 09,00 do 24,00 hod. 

c) Nedeľa, od 09,00 do 18,00 hod. 

 

 

 

 

§ 3 

Záverečné ustanovenia 

 

 

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke 

www.pezinok.sk v lehote uvedenej v § 6 odsek 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov. 

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli Mesta 

Pezinok. 

(3) Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta Pezinok po dobu 15 dní bude VZN prístupné na 

Mestskom úrade v Pezinku. 
 

 

 

 Ing. arch. Igor Hianik 

primátor Mesta Pezinok 

http://www.pezinok.sk/

