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Dôvodová správa 
 
 
 
Rozmanitosť ponuky sortimentu v rámci obchodu a služieb v meste Prievidza dopĺňa aj ponuka 
predaja na trhoviskách. Tie sa každoročne prebúdzajú do novej sezóny v jarných mesiacoch, 
pričom predajcovia ponúkajú svoj tovar zákazníkom v závislosti od ročného obdobia a povahy 
sortimentu až do neskorej jesene. Na území mesta Prievidza sú v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
povolené na prevádzku dve trhoviská: trhovisko na Hviezdoslavovej ulici – I. obvod Staré mesto 
a trhovisko na Trhovej ulici – II. obvod Píly. Správcom oboch trhovísk je správa majetku mesta 
Prievidza, s.r.o.  
V tomto kalendárnom roku bola situácia s otvorením trhovísk a ich prevádzkou vzhľadom na 
rozšírenie koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 neštandardná. V zmysle bodu č. 28 
Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia bolo 
povolené otvorenie „vonkajších trhovísk s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, 
zeleniny a ovocia, so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom 
a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest a minimálnou vzdialenosťou 2 m“ 
povolené až od 22. apríla 2020. Správca trhovísk po dohode s mestom Prievidza sa na základe 
týchto opatrení rozhodol v tejto sezóne prevádzkovať dočasne  len jedno trhovisko a to trhovisko na 
Trhovej ulici – II. obvod Píly a to s obmedzeným prevádzkovým časom v pondelok – piatok od 7. do 
15.30 h, v sobotu od 6.00 do 12.30 h.    
V súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou, ktorá sa môže v budúcnosti v akejkoľvek podobe 
zopakovať, potrebujeme byť pripravení aj na operatívne úpravy a zmeny prevádzkových časov tak, 
aby sme v prípade takýchto situácií neporušovali vlastné VZN. Preto navrhujeme zapracovať do 
VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  
v paragrafe 5 Trhové dni a predajný a prevádzkový čas bod 2. s nasledovným znením: „v 
prípade mimoriadnych situácií si mesto Prievidza vyhradzuje právo meniť prevádzkový čas trhových 
miest podľa aktuálnych podmienok. Informácie o zmenách prevádzkového času budú aktuálne 
zverejnené na webovom sídle mesta.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie MsR: 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza,  

II. odporúča – neodporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza, 

 
Hlasovanie MsZ o návrhu VZN 
Mestské zastupiteľstvo 
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I.  berie na vedomie 
návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza,  

II. schvaľuje – neschvaľuje  
Doplnok č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza. 
 
 
 
 
 

N  Á  V R  H 
 

 

Mesto Prievidza podľa § 4 ods. 3 písm. d) a i), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov  

 

v y d á v a 

 
Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 6/2016 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na 
území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 2   

 
 

§1 

Pozmeňujúce ustanovenia 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení 
Doplnku č. 2 sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. Vo VZN v  § 5 Trhové dni a predajný a prevádzkový čas sa dopĺňa bod 2 

s nasledovným textom: „v prípade mimoriadnych situácií si mesto Prievidza vyhradzuje 

právo meniť prevádzkový čas trhových miest podľa aktuálnych podmienok. Informácie 
o zmenách prevádzkového času budú aktuálne zverejnené na webovom sídle mesta.“ 

 

2. V prílohe k VZN č. 1 TRHOVÝ PORIADOK TRHOVISKO NA TRHOVEJ ULICI 
V PRIEVIDZI sa v § 5 Trhové dni a predajný a prevádzkový čas dopĺňa text:  „v 

prípade mimoriadnych situácií si mesto Prievidza vyhradzuje právo meniť prevádzkový čas 
trhových miest podľa aktuálnych podmienok. Informácie o zmenách prevádzkového času 
budú aktuálne zverejnené na webovom sídle mesta.“ 

 

3. V prílohe k VZN č. 2 TRHOVÝ PORIADOK TRHOVISKO NA HVIEZDOSLAVOVEJ 
ULICI V PRIEVIDZI sa v § 5 Trhové dni a predajný a prevádzkový čas dopĺňa text:  
„v prípade mimoriadnych situácií si mesto Prievidza vyhradzuje právo meniť prevádzkový 
čas trhových miest podľa aktuálnych podmienok. Informácie o zmenách prevádzkového 
času budú aktuálne zverejnené na webovom sídle mesta.“ 
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4. V prílohe k VZN č. 4 TRHOVÝ PORIADOK KULTÚRNEHO A SPOLOČENSKÉHO 
STREDISKA V PRIEVIDZI sa v § 4 Trhové dni a predajná doba dopĺňa text: „v 

prípade mimoriadnych situácií si mesto Prievidza vyhradzuje právo meniť prevádzkový čas 
trhových miest podľa aktuálnych podmienok. Informácie o zmenách prevádzkového času 
budú aktuálne zverejnené na webovom sídle mesta.“ 

 
5. V prílohe k VZN č. 5 TRHOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÁ ŠPORTOVÁ HALA 

V PRIEVIDZI sa v § 2 Predajný a prevádzkový čas dopĺňa text: v prípade 

mimoriadnych situácií si mesto Prievidza vyhradzuje právo meniť prevádzkový čas trhových 
miest podľa aktuálnych podmienok. Informácie o zmenách prevádzkového času budú 
aktuálne zverejnené na webovom sídle mesta.“ 

 
 
 

 
 

§ 2 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto Doplnku č. 3 k  VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza  v znení Doplnku č. 

2 sa uznieslo MsZ v Prievidzi dňa 29. 06. 2020. 

2. Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza bol zverejnený na úradnej tabuli 

mesta Prievidza a na webovom sídle mesta Prievidza od 20.05.2020. 

3. Doplnok č. 3 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach na území mesta Prievidza  nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza. 

4. Úplné znenie VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území mesta Prievidza  v znení Doplnku č. 2 bude prístupné na 

Mestskom úrade v Prievidzi a na webovom sídle mesta Prievidza www.prievidza.sk. 

 

   

 

 

 

                                                                                      JUDr. Katarína Macháčková, v.r. 

                                                                                               primátorka mesta 
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Návrh na uznesenie 
 

Mestská rada 

       

I. berie na vedomie: 

návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza  v znení 

Doplnku č. 2        

    II.   odporúča – neodporúča MsZ: 

schváliť Doplnok č. 3 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení 

Doplnku č. 2  

 

Mestské zastupiteľstvo 

      

I.   berie na vedomie: 

návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení 

Doplnku č. 2  

     II.  schvaľuje - neschvaľuje: 

          Doplnok č. 3 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania  
          služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 2  
 


