
Všeobecné záväzné nariadenie č. 31/98 
 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
v meste Rajec 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Rajci v zmysle ustanovenia §-u 11 odst. 3 písm. g) zákona č. 
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 178/98 Z. z. o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, vydáva toto Všeobecné záväzné 
nariadenie (ďalej len VZN) mesta Rajec 
 

I. 
Základné ustanovenia 

 
Toto VZN upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v meste Rajec. 
 

II. 
Určenie trhového miesta 

 
1) K trhovému predaju v meste Rajec je vyhradené miesto – trhovisko, na Námestí A. Škrábika. 
2) Iné miesta k trhovému predaju musia byť stanovené samostatným povolením vydaným 

primátorom mesta. 
 

III. 
Správa trhového miesta 

 
1) Správu trhového miesta vykonáva správca trhoviska, ktorý zabezpečuje dodržiavanie Trhového 

poriadku pre príslušné trhové miesto a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a 
poskytovaných služieb, t. j. oprávnenie na podnikanie predávajúceho, doklad o nadobudnutí 
predávaného tovaru, používanie elektronickej registračnej pokladnice, udržiavanie poriadku, 
čistoty a hygieny počas predaja a poskytovania služieb a po ich ukončení, a primeranosť 
predaja vlastných použitých športových a iných spotrebných výrobkov občanmi medzi sebou 
na príležitostných trhoch. 

 
2) Trhový poriadok pre príslušné trhové miesto schvaľuje mestské zastupiteľstvo všeobecne 

záväzným nariadením. 
 

IV. 
Osoby oprávnené predávať na trhovom mieste a ich povinnosti 

 
1) Na trhovom mieste môžu na základe povolenia, teda so súhlasom správcu alebo osobitného 

povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby: 
- fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka a Živnostenského zákonníka 
- fyzické osoby predávajúce rastlinné výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti 
- občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou (tzv. 

burzy) 
 
 
 



V. 
Druh predávaných výrobkov a poskytovanie služieb 

 
1) na miestnom trhovisku sa môžu ambulantne v stánkoch s dočasným stanovišťom predávať 

alebo poskytovať nasledovné služby: 
a) ovocie a zelenina 
b) kvety a sadenice 
c) drobné remeselné a umelecké predmety 
d) knihy, denná a periodická tlač 
e) oprava dáždnikov 
f) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov 

 
2) na miestnom trhovisku sa zakazuje predávať: 

a) zbrane a strelivo 
b) výbušniny a zábavná pyrotechnika 
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť 
d) tabak a tabakové výrobky 
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje 
f) jedy, omamné a psychotropné látky 
g) lieky 
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo 
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy 
j) živé zvieratá 
k) huby 
l) mäso a mäsové výrobky 
m) mlieko, mliečne výrobky, vajcia a med z vlastnej produkcie 
n) pekárenské a cukrárenské výrobky 

 
3) výrobky spotrebného priemyslu, a to: 

- textilné a odevné výrobky 
- obuv 
- domáce potreby 
- elektrotechnické výrobky 
- drobný tovar 
- papierenské výrobky 
- kozmetika 
- drogériový tovar 
- športové potreby a hračky 
- občerstvenie 
sa môžu predávať len v termíne príležitostných trhov a jarmokov stanovených týmto VZN a na 
samostatne vyhlásených trhoch „dodatkami“ k tomuto VZN. 

 
 

VI. 
Termín trhov a jarmokov 

 
1) Mesto Rajec vyhlasuje výročný Rajecký jarmok, ktorý sa koná každoročne v deň Rajeckého 

maratónu, v čase od 8.00 do 16.00 hod.  
 
2) Mesto Rajec vyhlasuje Príležitostné trhy, ktoré sa konajú každú stredu, piatok a sobotu na 

miestnom trhovisku. 



3) Mesto vyhlasuje konanie búrz, na ktorých sa budú predávať použité športové potreby a 
ošatenie na mieste a v termíne stanovenom MsKS – Rajec. 

 
4) Príležitostné trhy a jarmoky nestanovené v bode 1 až 3 tohoto článku, mesto vyhlasuje 

prostredníctvom primátora mesta. 
 
 

VII. 
Záverečné ustanovenie 

Toho Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MZ dňa 11. 8. 1998. 
Účinnosť nadobúda dňa 27. 8. 1998 
 
 
 
 
V Rajci, 11. 8. 1998      
 

                                                              Ing. Ján Rybárik 
                                                                                                              primátor mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D o d a t o k   č.  1 

k VZN č. 31/98 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach mesta Rajec 

____________________________________________________________________
__ 
 
 Podľa článku IV., odst. 2 VZN mesta č. 31/98 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v Rajci, mesto Rajec vyhlasuje príležitostné trhy na trhovom mieste v Rajci a to nasledovne: 
 
Obdobie: August – December 999 
 
Augustový trh             v dňoch            4.8. –    6.  8.1999 
Rajecký trh I.              v dňoch          10.8. –   12. 8.1999 
Letný trh                     v dňoch          18.8. –    21. 8.1999 
Bartolomejské trhy     v dňoch          24.8. -    26. 8.1999 
Septembrový trh         v dňoch            2.9. –      3. 9.1999 
Rajecký trh II.             v dňoch           7.9. -       9 .9.1999 
Rajecký trh III.            v dňoch         16.9. –    18 .9.1999 
Jesenný trh I.               v dňoch         22.9. –    25. 9.1999 
Michalské trhy             v dňoch         29.9. –    1.10.1999 
Októbrové trhy            v dňoch         6.10. –     8.10.1999 
Rajecký trh IV.            v dňoch       12.10. –  14 .10.1999 
Jesenné trhy II.            v dňoch       20.10. –  23. 10.1999 
Rajecký trh V.              v dňoch       26.10. – 28. 10.1999 
Novembrové trhy         v dňoch         3.11. –   5. 11.1999 
Rajecký trh VI.            v dňoch          9.11. – 11. 11.1999 
Jesenné trhy III.           v dňoch        17.11. – 20. 11.1999 
Rajecký trh VII.           v dňoch        26.11. – 27. 11.1999 
Decembrové trhy         v dňoch          1.12. –    3. 12.1999 
Predvianočný trh          v dňoch          7.12. –    9. 12.1999 
Zimný trh                     v dňoch        15.12. –  17. 12.1999 
Vianočné trhy               v dňoch        20.12. –  22. 12.1999 
 
Čl. V. Trhového poriadku pre trhovisko v Rajci na Nám. A. Škrábika sa mení nasledovne: 
 

Miestny poplatok na trhovisku vyberá správca trhoviska vo výške určenej VZN mesta č. 16/95 o miestnych 
poplatkoch v znení neskorších dodatkov. 
 
 

Tento dodatok bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 22. 7. 1999 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom 
od vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
 
 
 

Ing. Ján Rybárik 
primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D o d a t o k   č.  3 
k VZN č. 31/98 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach mesta Rajec 
____________________________________________________________________
__ 
 
 Podľa článku VI., odst. 2 VZN mesta č. 31/98 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v meste Rajec a podľa zákona 178/1998 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov  vyhlasuje  
konanie príležitostných   trhov  na  miestnom  trhovisku  v  Rajci  na Námestí A. Škrábika a to nasledovne: 
 
V dňoch             1.5.2000  -    6.5.2000           Májový trh 
V dňoch             8.5.2000  -  13.5.2000           Viktóriin trh 
V dňoch           15.5.2000  -   20.5.2000           Žofiin trh 
V dňoch           22.5.2000  -   27.5.2000           Júliin trh 
V dňoch           29.5.2000  -     3.6.2000           Rajecký trh I. 
V dňoch             5.6.2000  -   10.6.2000           Júnový trh 
V dňoch           12.6.2000  -   17.6.2000           Vasilov trh 
V dňoch           19.6.2000  -   24.6.2000           Jánsky trh 
V dňoch           26.6.2000  -     1.7.2000           Rajecký trh II. 
V dňoch             6.7.2000  -     8.7.2000           Cyrilo Metodský trh 
V dňoch           10.7.2000  -   15.7.2000           Júlový trh 
V dňoch           17.7.2000  -   22.7.2000           Bohuslavov trh 
V dňoch           24.7.2000  -   29.7.2000           Rajecký trh III. 
V dňoch           31.7.2000  -     5.8.2000           Augustový trh 
V dňoch             7.8.2000  -   11.8.2000           Zuzanin trh 
Dňa                  12.8.2000                                  Rajecký jarmok 
V dňoch           14.8.2000  -   19.8.2000           Leonardov trh 
V dňoch           21.8.2000  -   26.8.2000           Bartolomejský trh 
V dňoch           28.8.2000  -     2.9.2000           Rajecký trh IV. 
V dňoch             4.9.2000  -     9.9.2000           Septembrový trh 
V dňoch           11.9.2000  -   14.9.2000           Bystríkov trh 
V dňoch           18.9.2000  -   23.9.2000           Rajecký trh V. 
V dňoch           25.9.2000  -   30.9.2000           Michalský trh 
V dňoch           2.10.2000  -   7.10.2000           Októbrový trh 
V dňoch           9.10.2000  - 14.10.2000           Maximiliánov trh 
V dňoch         16.10.2000  - 21.10.2000           Kristiánov trh 
V dňoch         23.10.2000  - 28.10.2000           Rajecký trh VI. 
V dňoch           6.11.2000  - 11.11.2000           Novembrový trh 
V dňoch         13.11.2000  - 18.11.2000           Stanislavov trh 
V dňoch         20.11.2000  - 25.11.2000           Félixov trh 
V dňoch         27.11.2000  -   2.12.2000           Ondrejov trh 
V dňoch           4.12.2000  -   9.12.2000           Decembrový trh 
V dňoch         11.12.2000  - 16.12.2000           Predvianočný trh 
V dňoch         18.12.2000  - 23.12.2000           Vianočný trh 

 
 
Miestny poplatok na trhovisku vyberá správca trhoviska vo výške určenej VZN mesta č. 16/1995 o miestnych 

poplatkoch v znení neskorších dodatkov. 
 
 

Sadzba poplatku za užívanie verejného priestranstva pre účely obchodu a služieb (predajný stánok, trhový 
stánok, predaj z motorového vozidla a pod.) je sadzba 60,- Sk/m2 a deň. 

Tento dodatok bol schválený Mestským zastupiteľstvom VZN č. 38/2000  dňa 26. 5 .2000 a nadobúda 
účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

 
 

V Rajci, dňa 26. 5. 2000 
 
 
 

Ing. Ján Rybárik 



primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


