
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Návrh VZN 

V zmysle ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať  mestské zastupiteľstvo, 
zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred 
rokovaním mestského zastupitel'stva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní 
aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote, ak ju má mesto zriadenú, alebo iným 
spôsobom v meste obvyklým. 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť  najmenej desaedňová lehota, počas 
ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť  pripomienku k návrhu nariadenia v 
písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. 
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť  nový text alebo odporučiť  úpravu textu 
a to dopinenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky 
musí byt' zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ  nariadenia 
prihliadať  a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom riadnom zasadnutí dňa 24.06. 2021 prerokuje 
návrh všeobecne záväzného nariadenia 

• o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
a trhové poriadky pre príležitostné trhy. 

Pripomienky k návrhu môžete podávať  písomne na adresu: Mestský úrad Pezinok, 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, príp. na adresu: msu@msupezinok.sk, a to do 18. 
06. 2021 15:00 hod.. 

V Pezinku, dňa 08. 06. 2021 
Kontakt: Mgr. Peter Vlasák, tel. 033/ 6901 106; peter.vlasakmsupezinok.sk  

Vyvesené dňa:  8 - 	1011  

Pečiatka a podpis: 

IVIESTO PEZINOK 
Mestský úrad 

Radničné nám. 7 
90214 PEZINOK 
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Mesto Pezinok 

Všeobecne záväzné nariadenie č. X/2021, 
ktorým sa mení a dopĺria 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 	2021 uznieslo 

na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta Pezinok 

§ 1  
I.J.vodné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach na území mesta Pezinok, úlohy mesta pri zriad'ovaní 
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 dopinení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostensk 'y zákon) v znení neskorších 
predpisov, s poslednou zmenou č. 332/2015 Z.z. (d'alej 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 dopĺria o nové zriadené trhové miesta na 
ambulantný predaj. Ide o písmená g) j). Znenie bude nasledovné: 

(4) Zriad'ujú 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, 



a) pred budovou obchodu Billa na Meisslovej 2, 
b) na parkovisku pred Domom kultúry Pezinok na Holubyho 42, 
c) v zámockom parku na Mladoboleslavskej ulici, 
d) na Myslenickej ulici, na verejnom priestranstve vo vlastníctve mesta. 
e) na Cajlanskej ul. pred amfiteátrom (letným kinom), verejný priestor 

na Hasičskej ulici 
g) štadión PŠC Pezinok, Komenského 30 
h) lokalita pod Starou horou 
Mesto Pezinok povoľuje zriadenie týchto trhových miest a dáva súhlas ako vlastník 
nehnutel'ností, 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 predávat' výrobky a poskytovat' služby sú uvedené v § 10 zákona č. 178/1998 
Z.z. 

(6) Práva a povinnosti správeu 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, tj. maximálne do 31.12. kalendárneho roka. 
(9) Na zriadených príležitostných trhoch podl'a odseku 2, na trhových miestach na ambulantný 

predaj podľa odseku 4 písm. a), c), e) dfi 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 vytvárat' 
nadmernú hlučnost' a znečist'ovat' 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 dopinenie termínu obdobia konania podujatia 
až do októbra. Znenie bude nasledovné: 

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

5. V § 11 odsek (2) VZN č. 14/2017 ide o dopinenie termínu obdobia konania 
podujatia až do októbra. Znenie bude nasledovné: 

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

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) Nedera, 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) Nedel'a, 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 
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