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NÁVRH  NA UZNESENIE : 

 

Uznesenie č. __/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

 

 

I. schvaľuje 

 
1. návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 5/2012, ktorým sa určujú  podmienky  predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v meste Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 18/2013. 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Cieľom predkladaného návrhu zmeny doteraz platného všeobecne záväzného 

nariadenia a jeho neskoršieho doplnenia je rozšírenie zoznamu existujúcich miest určených 

ako trhových o tri ďalšie lokality. Mesto Žilina zaznamenalo narastajúci dopyt občanov 

o nakupovanie ovocia, zeleniny, priesad, kvetov a ďalších produktov od drobných 

slovenských pestovateľov. Zároveň sa opakovane ozývajú hlasy, kritizujúce súčasný stav 

a úroveň predaja na Starom trhovisku, ktoré prevádzkuje niekoľko súkromných spoločností. 

Napriek rokovaniam so zástupcami týchto spoločností a ich následnej snahe o vylepšenie 

situácie sa nedá konštatovať, že sa úroveň trhoviska zásadným spôsobom zlepšila. Preto je tu 

návrh na rozšírenie existujúcich lokalít vo VZN určených na trhový predaj. Vytvoria sa tak 

podmienky pre vznik nových menších trhovísk na zaujímavých miestach pre predajcov, 

ktorých cieľom je ponúkať sortiment domácej poľnohospodárskej produkcie na požadovanej 

úrovni. 

Prvým miestom je pozemok bývalých stavebnín na Závodskej ceste, pri hlavnej ceste, 

medzi kruhovou križovatkou a mostom cez rieku Rajčianku. Na tomto mieste už od vlani 

prebieha drobný ambulantný predaj súkromného pestovateľa z južného Slovenska. Zvyšujúci 

sa záujem Žilinčanov o nakupovanie na tomto mieste, dopravná dostupnosť a spokojnosť 

občanov s predávaným tovarom viedla mesto Žilina k rokovaniam s majiteľom pozemku 

a dohode o zriadení trhoviska s perspektívou rozšírenia počtu predávajúcich a obohatenia 

ponuky predávanej domácej produkcie.  

Druhým doplneným priestorom je súkromný pozemok pri autobusovej stanici, medzi 

ulicami Hviezdoslavova a Daniela Dlabača. Na tomto pozemku je už veľa rokov súkromné 

platené parkovisko a niekoľko stánkov ponúkajúcich ovocie, zeleninu, pečivo... Vzhľadom na 

veľkosť pozemku a jeho polohu existuje predpoklad, že by na tomto mieste mohlo vzniknúť 

mestské trhovisko, ktoré by časom nahradilo funkciu súčasného Starého trhoviska. Po 

rokovaniach so zástupcom spoločnosti vlastniacej tento pozemok s vedením mesta došlo 

k dohode, že na tomto mieste majiteľ investuje finančné prostriedky do vybudovania 

trhoviska, krytej tržnice, toaliet, parkovania atď.  podľa dohody, predstáv a potrieb mesta. 

Tretím doplneným pozemkom, o ktorý sa rozširujú trhové plochy v Žiline, je časť 

pozemku pred obchodným centrom IDEA na Kamennej ulici. Po splnení podmienok mesta 

a rokovaním so zástupcami obchodného centra došlo k vzájomnej dohode, že sa umožní OC 

IDEA poskytovať časť svojho pozemku pre príležitostné tzv. Farmárske trhy. Tento typ 

príležitostných trhov taktiež v Žiline chýba a je po ňom zvýšený dopyt u obyvateľov mesta. 

 



Predkladané VZN je v súlade s právnym poriadkom SR a môže mať pozitívny dopad 

na príjmovú časť rozpočtu mesta. Prípadné udelené blokové pokuty za porušenie platných 

predpisov sa stanú príjmom mesta. 

 

K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 5/2012, ktorým sa určujú  podmienky  predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach v meste Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2013 

nemala Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja žiadne pripomienky 

a Mestská rada v Žiline ho na svojom zasadnutí konanom 8. 9. 2014 odporučila na najbližšom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline prerokovať a schváliť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. d) a i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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 „zákon č. 178/1998 Z. z.“) vydáva toto   

 

 Všeobecne záväzné nariadenia 

č. ___ /2014, 
ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012, ktorým sa určujú podmienky 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 18/2013 

 

Článok I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 18/2013 sa dopĺňa nasledovne: 

 

Článok 3 sa v bode 1 písmeno a) dopĺňa o: 

 

„  -   Trhovisko VII.    – súkromný pozemok vedľa cesty na ulici Závodská cesta, 

medzi kruhovou križovatkou a mostom cez rieku Rajčianku, parcely 3761, 3762, 

3764 “ , 

 

„  - Trhovisko VIII.  – súkromný pozemok pri autobusovej stanici medzi ulicami 

Hviezdoslavova a Daniela Dlabača,  parcela 1945/5 “ . 

 

Článok 3 sa v bode 1 písmeno b) dopĺňa o: 

 

                    „    -     Farmárske trhy –  sezónny predaj farmárskych produktov na pozemku 

pred OC IDEA na Kamennej ulici, parcely 7022/37, 7022/38 “. 

 

Článok II. 

 

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2012, ktorým sa určujú 

podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území 

mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2013 zostávajú nezmenené.  

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline 

dňa  ........................ 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta a 

nadobúda účinnosť dňom ....................... 

 

 

 

 

                        Ing. Igor Choma 

                    primátor mesta Žilina 


