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Všeobecne záväzné nariadenie obce Ve ľká Lehota 
č. 2/2014 o trhových miestach 

 
 
 

 
 
 
Obec Veľká Lehota v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a v zmysle 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: 

Článok I. 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením obec Veľká Lehota upravuje zriadenie trhových miest. 

 
Článok II. 

Základné pojmy 
 

(1) Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie : 
a) trhovým miestom trhovisko, príležitostný trh a ambulantný predaj, 
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb, 
c) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na 
takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, 
odevných , športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou, 
d) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných 
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve 
pred prevádzkarňou, za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa 
nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa 
osobitného predpisu. 
(2) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, 
technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov. 

 
Článok III. 

Trhové miesta na území obce 
(1) Za trhové miesto v obci Veľká Lehota sa považuje : 
 
a) verejná plocha pri MSKC - /obecná tržnica/, parc. č. C-KN 470/3 
b) parkovisko pri pamätníku pred kostolom, parc. č. C-KN 471/3 – ambulantný predaj, 
c) priestor pri futbalovom ihrisku parc č. C-KN 2070/2 – DFF „Pod Inovcom“, Futbalový turnaj, rôzne 
súťažné podujatia, príležitostný trh.    
 
(2) Povolenie na zriadenie príležitostného trhu mimo trhoviska vydáva obec Veľká Lehota. 
(3) Pri povoľovaní sa prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť 
a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovanie služieb. 
 
(4) Druh, termín  konania a rozsah príležitostných trhov : 
a)  Detský folklórny festival  každoročne 1 – 2 dni v mesiaci máj  alebo jún, 
b) príležitostný trh 1 – 2 dni počas konania, 
c) trhové dni, ambulantný predaj – pondelok až nedeľa. 
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(5) Čas predaja : 
a) trhovisko , ambulantný predaj – upravený trhovým poriadkom, 
b) DFF a iné príležitostné akcie od pondelku do nedele, 
c) príležitostný trh - od 7.00 hod. do 18. 00 hod., piatok - nedeľa. 
(6) Správu trhových miest vykonávajú: 
a)  zamestnanci obce Veľká Lehota – príležitostný trh, 
b) fyzická alebo právnická osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na organizovanie príležitostného 
trhu. 

 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na web stránke obce: 
od 28.8.2014 do 25.9.2014 
Vyhodnotenie pripomienok dňa 22.9.2014 
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a zverejnené na internete od 
30.9.2014 do 15.10.2014 
Všeobecne záväzné nariadenie schválené: Uznesením obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote č. 
25/2014 dňa 25.9.2014 
Všeobecne záväzné nariadenie účinné od:16.10.2014 
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť všeobecne záväzné nariadenie 
č. 3/2009 zo dňa 26.06.2009 
 
Vo Veľkej Lehote, 30.9.2014 
 
 
          Marta Šmondrková 
             starostka obce   


