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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča 
č. 7/2019 

z 20. 06. 2019, 
 
 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2016 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levoča  a o trhovom poriadku pre príležitostné 
trhy.   
Mestské zastupiteľstvo v Levoči podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a podľa § 3 ods. 8 zákona v spojení s § 5 ods. 1 zákona SNR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach 
predaja“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.  

 
Článok I 

Základné ustanovenia 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v meste Levoča a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy sa mení a dopĺňa takto:    

(1) V článku 2 ods. 1 sa dopĺňa písmeno g), ktoré znie:  
biodegradovateľnosť plastového materiálu - schopnosť plastového materiálu v kontakte s biologicky aktívnym 
prostredím rozkladať sa na nízkomolekulové produkty výlučne alebo prevažne pôsobením určitých typov 
mikroorganizmov nachádzajúcich sa v prirodzenom prostredí a to v pôde, vode alebo ovzduší.  
 

(2) V článku 2 ods. 1 sa dopĺňa písmeno h), ktoré znie:  
kompostovateľný biodegradovateľný plastový materiál – materiál biodegradovateľný v časovom úseku totožnom s 
degradáciou bioodpadu (napr. tráva, lístie), ktorý okrem biodegradovateľnosti spĺňa aj požiadavky na kvalitu 
kompostu podľa príslušných predpisov, týkajúcich sa toxicity a obsahu nebezpečných látok - ťažkých kovov. Takto 
pripravený kompost musí byť z hľadiska účinku na rast plodín minimálne rovnaký alebo účinnejší v porovnaní s 
referenčným kompostom pripraveným tradičným spôsobom.  
 

(3) V článku 8 sa dopĺňa ods. 12, ktorý znie:  
Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, môžu byť podávané len v jednorazových nenávratných 
obaloch, pohároch vrátane ich uzáverov a viečok, nádobách na potraviny, tanieroch, téglikoch alebo 
s jednorazovými nenávratnými slamkami alebo miešadlami, vyrobenými výlučne z kompostovateľného 
biodegradovateľného plastového materiálu. V prípade, ak sú jedlá a nápoje podávané na priamu konzumáciu na 
mieste spolu s jednorazovým nenávratným príborom (nože, lyžice, vidličky, paličky na jedenie), musí byť aj príbor 
vyrobený výlučne z kompostovateľného biodegradovateľného plastového materiálu.  
 

(4) Článok 4 ods. 14 časti B/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH „FOODREVOLUTION DAY" prílohy č.1 k 
VZN č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v meste Levoča a 
trhovom poriadku pre príležitostné trhy sa dopĺňa o písm. e), ktoré znie: 
Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, môžu byť podávané len v jednorazových nenávratných 
obaloch, pohároch vrátane ich uzáverov a viečok, nádobách na potraviny, tanieroch, téglikoch, alebo 
s jednorazovými nenávratnými slamkami alebo miešadlami, vyrobenými výlučne z kompostovateľného 
biodegradovateľného plastového materiálu. V prípade, ak sú jedlá a nápoje podávané na priamu konzumáciu na 
mieste spolu s jednorazovým nenávratným príborom (nože, lyžice, vidličky, paličky na jedenie), musí byť aj príbor 
vyrobený výlučne z kompostovateľného biodegradovateľného plastového materiálu.  
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(5) Článok 4 ods. 7 časti C/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH "MARIÁNSKA PÚŤ, TRHOVÉ MIESTO 
NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA" prílohy č.1 k VZN č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie 
služieb na trhových miestach v meste Levoča a trhovom poriadku pre príležitostné trhy sa dopĺňa o písm. g), 
ktoré znie: 
Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, môžu byť podávané len v jednorazových nenávratných 
obaloch, pohároch vrátane ich uzáverov a viečok, nádobách na potraviny, tanieroch, téglikoch, alebo 
s jednorazovými nenávratnými slamkami alebo miešadlami, vyrobenými výlučne z kompostovateľného 
biodegradovateľného plastového materiálu. V prípade, ak sú jedlá a nápoje podávané na priamu konzumáciu na 
mieste spolu s jednorazovým nenávratným príborom (nože, lyžice, vidličky, paličky na jedenie), musí byť aj príbor 
vyrobený výlučne z kompostovateľného biodegradovateľného plastového materiálu.  
 

(6) Článok 4 ods. 3 časti D/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH "MARIÁNSKA PÚŤ, TRHOVÉ MIESTO 
ULICA ŠPORTOVCOV " prílohy č.1 k VZN č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhových miestach v meste Levoča a trhovom poriadku pre príležitostné trhy sa dopĺňa o písm. h), ktoré znie: 
Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, môžu byť podávané len v jednorazových nenávratných 
obaloch, pohároch vrátane ich uzáverov a viečok, nádobách na potraviny, tanieroch, téglikoch, alebo 
s jednorazovými nenávratnými slamkami alebo miešadlami, vyrobenými výlučne z kompostovateľného 
biodegradovateľného plastového materiálu. V prípade, ak sú jedlá a nápoje podávané na priamu konzumáciu na 
miestespolu s jednorazovým nenávratným príborom (nože, lyžice, vidličky, paličky na jedenie), musí byť aj príbor 
vyrobený výlučne z kompostovateľného biodegradovateľného plastového materiálu.  
 

(7) Článok 4 ods. 3 časti E/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH "MARIÁNSKA PÚŤ, TRHOVÉ MIESTO 
ULICA MARIÁNSKA HORA" prílohy č.1 k VZN č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb 
na trhových miestach v meste Levoča a trhovom poriadku pre príležitostné trhy sa dopĺňa o písm. f), ktoré znie: 
Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, môžu byť podávané len v jednorazových nenávratných 
obaloch, pohároch vrátane ich uzáverov a viečok, nádobách na potraviny, tanieroch, téglikoch, alebo 
s jednorazovými nenávratnými slamkami alebo miešadlami, vyrobenými výlučne z kompostovateľného 
biodegradovateľného plastového materiálu. V prípade, ak sú jedlá a nápoje podávané na priamu konzumáciu na 
mieste spolu s jednorazovým nenávratným príborom (nože, lyžice, vidličky, paličky na jedenie), musí byť aj príbor 
vyrobený výlučne z kompostovateľného biodegradovateľného plastového materiálu.  
 

(8) Článok 4 ods. 3 časti F/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH "LEVOČSKÉ REMESELNÉ TRHY " prílohy 
č.1 k VZN č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v meste 
Levoča a trhovom poriadku pre príležitostné trhy sa dopĺňa o písm. f), ktoré znie: 
Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, môžu byť podávané len v jednorazových nenávratných 
obaloch, pohároch vrátane ich uzáverov a viečok, nádobách na potraviny, tanieroch, téglikoch, alebo 
s jednorazovými nenávratnými slamkami alebo miešadlami, vyrobenými výlučne z kompostovateľného 
biodegradovateľného plastového materiálu. V prípade, ak sú jedlá a nápoje podávané na priamu konzumáciu na 
mieste spolu s jednorazovým nenávratným príborom (nože, lyžice, vidličky, paličky na jedenie), musí byť aj príbor 
vyrobený výlučne z kompostovateľného biodegradovateľného plastového materiálu.  
 

(9) Článok 4 ods. 3 časti G/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH "KARPATSKÝ REMESELNÝ TRH " prílohy 
č.1 k VZN č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v meste 
Levoča a trhovom poriadku pre príležitostné trhy sa dopĺňa o písm. g), ktoré znie: 
Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, môžu byť podávané len v jednorazových nenávratných 
obaloch, pohároch vrátane ich uzáverov a viečok, nádobách na potraviny, tanieroch, téglikoch, alebo 
s jednorazovými nenávratnými slamkami alebo miešadlami, vyrobenými výlučne z kompostovateľného 
biodegradovateľného plastového materiálu. V prípade, ak sú jedlá a nápoje podávané na priamu konzumáciu na 
mieste spolu s jednorazovým nenávratným príborom (nože, lyžice, vidličky, paličky na jedenie), musí byť aj príbor 
vyrobený výlučne z kompostovateľného biodegradovateľného plastového materiálu.  
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(10)  Článok 4 ods. 3 časti H/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH "VIANOČNÝ REMESELNÝ TRH " 
prílohy č.1 k VZN č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v 
meste Levoča a trhovom poriadku pre príležitostné trhy sa dopĺňa o písm. f), ktoré znie: 
Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, môžu byť podávané len v jednorazových nenávratných 
obaloch, pohároch vrátane ich uzáverov a viečok, nádobách na potraviny, tanieroch, téglikoch, alebo 
s jednorazovými nenávratnými slamkami alebo miešadlami, vyrobenými výlučne z kompostovateľného 
biodegradovateľného plastového materiálu. V prípade, ak sú jedlá a nápoje podávané na priamu konzumáciu na 
mieste spolu s jednorazovým nenávratným príborom (nože, lyžice, vidličky, paličky na jedenie), musí byť aj príbor 
vyrobený výlučne z kompostovateľného biodegradovateľného plastového materiálu.  
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči číslo 6/53 zo 

dňa 20. 06. 2019. 
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Levoča.  
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta 

Levoča.  
 
V Levoči 27. 06. 2019   
 
 
 
    
       Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 
                                                                                                                  primátor mesta 

 
 
 
 

Vyvesené: 27. 06. 2019 
Zvesené: 
Dátum účinnosti: 12. 07. 2019 

 


