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Skupina poslancov Mestského zastupiteľstva v Levoči v zmysle ustanovenia § 11 Rokovacieho 
poriadku Mestského zastupiteľstva v Levoči predkladá na rokovanie zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Levoči plánovaného na deň 20.06.2019 návrh všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Levoča, 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.  

Žiadame, aby v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesto 
zverejnilo predložený návrh nariadenia na úradnej tabuli najmenej na 15 dní pred rokovaním 
mestského zastupiteľstva o predloženom návrhu nariadenia. Taktiež žiadame, aby bol predložený 
návrh nariadenia v tej istej lehote zverejnený na webovom sídle mesta.      

Podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu 
nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby 
a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky 
alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť 
nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie 
pôvodného textu.  

S pozdravom  

 
JUDr. Pavol Papcun v.r. 
zástupca skupiny poslancov  



Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča  č. .../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.  
 

(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 mieste spolu 
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.  
 

(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 ...../..... zo dňa ..................... 
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.   
 
 
      
        



Dôvodová správa 

Vysoká funkčnosť plastov a pomerne nízke náklady na ich výrobu vedú k tomu, že tento materiál 
sa stal všadeprítomnou súčasťou každodenného života. Hoci plasty zohrávajú v hospodárstve 
užitočnú úlohu a v mnohých odvetviach majú neodmysliteľné využitie, ich nadmerné 
a nerozvážne  využívanie v krátkodobom uplatnení, ktoré nie je určené na opätovné použitie alebo 
nákladovo efektívnu recykláciu znamená, že súvisiace modely ich výroby a spotreby sú čoraz 
neefektívnejšie. Z tohto dôvodu mesto Levoča dospelo k záveru o potrebe pripojenia sa k riešeniu 
neustále sa zvyšujúcej tvorby plastového odpadu a jeho úniku do životného prostredia.  

Cieľom tohto všeobecne záväzného nariadenia je presadzovať prístup, v rámci ktorého sa 
obmedzuje spotreba jednorazových plastových výrobkov so zámerom predovšetkým znížiť vznik 
odpadu a tým predchádzať nepriaznivému vplyvu jednorazových plastových výrobkov na životné 
prostredie a ľudské zdravie. 

Jednorazové plastové výrobky sú zvyčajne určené na jednorazové alebo krátkodobé použitie 
a následne sa zneškodnia. Typickým príkladom takých výrobkov sú plastové poháre na nápoje 
vrátane ich uzáverov a viečok, plastové nádoby na potraviny, plastové príbory (vidličky, nože, 
lyžice, paličky na jedenie), plastové taniere, tégliky, slamky, miešadlá na nápoje a pod. Práve 
príležitostné trhy sú podujatiami vyznačujúcimi sa nadmerným používaním týchto jednorazových 
plastových výrobkov. Používanie takých výrobkov však nezohľadňuje ich opätovnú použiteľnosť 
a recyklovateľnosť. Tento druh plastových výrobkov nie je ani biologicky riadne rozložiteľný 
a kompostovateľný a významne tak prispieva k znečisťovaniu životného prostredia. 

Jednorazové plastové výrobky sa vo väčšine prípadov skladajú z umelých syntetických polymérov. 
Ich štruktúry sa v prírode nevyskytujú, takže takéto plasty nie sú biodegradovateľné. Na základe 
pokrokov v pochopení korelácií medzi štruktúrou polymérov a ich vlastnosťami na jednej strane, 
a prírodnými procesmi na strane druhej, boli vyvinuté nové materiály s vlastnosťami plastov, ale 
súčasne biodegradovateľné.  

Biodegradácia, alebo biotická degradácia, je špecifická vlastnosť určitých plastov – presnejšie 
polymérov, z ktorých sú tieto plasty vyrobené. Je to proces, pri ktorom sa polymérny materiál 
rozkladá účinkom biotických zložiek (živých organizmov). Výsledkom týchto procesov je rastúci 
počet malých molekúl, ktoré sa môžu zúčastňovať na metabolických procesoch, čím sa uvoľňuje 
energia a substrát sa mení na oxid uhličitý, vodu, biomasu a iné základné produkty biotického 
rozkladu. Tieto produkty nie sú toxické a bežne sa vyskytujú v prírode a v živých organizmoch.  

Kompostovateľné plasty sú podskupinou biodegradovateľných plastov a sú biologicky 
rozložiteľné za podmienok kompostovania v relatívne krátkom čase, ktorý neprekročí dobu 
kompostovacieho cyklu klasického bioodpadu, akým je napr. tráva alebo lístie. Kompostovateľný 
vždy znamená biodegradovateľný. Biodegradovateľný nemusí však byť vždy kompostovateľný. 

Plasty obsahujú okrem polymérov aj iné materiály alebo aditíva. Ich kombináciou sa dosahujú 
parametre, ktoré sú rozhodujúce pre spracovateľské, ako aj konečné úžitkové vlastnosti výrobku. 
Vlastnosti možno modifikovať prídavkom stabilizátorov, zmäkčovadiel, pigmentov, rozličných 
plnív a iných látok. Z hľadiska kompostovateľných biodegradovateľných plastov je dôležité, aby 
všetky tieto aditíva boli tiež kompostovateľné a biodegradovateľné. Normy pre kompostovateľné 
biodegradovateľné plasty vyžadujú, aby sa testovali všetky prísady (ako aj ďalšie komponenty, 
ktoré sa použijú pri výrobe konečného produktu, napr. farbivá) s cieľom overiť, či nemajú 
negatívny vplyv na kompost.  

Hlavnou výhodou kompostovateľných biodegradovateľných plastov sú vlastnosti súvisiace s 
vplyvom na životné prostredie, predovšetkým ak ide o narábanie s plastovým odpadom. Ak sa 



kompostovateľné biodegradovateľné plasty rozkladajú biologickou cestou, výsledkom sú 
prírodné produkty, ktoré nezaťažujú prírodné prostredie. Výhodou kompostovateľných 
biodegradovateľných plastov je, že sa rozkladajú na prírodné zložky a nevyžadujú oddelený zber, 
separovanie a recykláciu, alebo iný spôsob konečného zneškodnenia (skládkovanie, alebo 
spaľovanie), ako je tomu v prípade nebiodegradovateľných plastov. Takýmto spôsobom znižujú 
environmentálny dopad odpadov, pretože plne prirodzená degradácia umožní, aby sa umelé 
materiály – bioplasty začlenili do prírodného kolobehu. 

V rámci konania jednotlivých príležitostných trhov v meste Levoča sa jedlá a nápoje určené na 
priamu konzumáciu podávajú takmer výlučne v jednorazových nenávratných obaloch, táckach, 
téglikoch a nádobách vyrobených z nebiodegradovateľných plastov. S cieľom obmedziť 
nepriaznivý vplyv týchto jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie teda 
navrhujeme ich nahradenie výrobkami vyrobenými z kompostovateľných biodegradovateľných 
plastov, ktoré predstavujú ľahko dostupnú, funkčne rovnocennú, cenovo prijateľnú 
a udržateľnejšiu alternatívu priateľskú k životnému prostrediu v našom meste.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh predkladateľov na uznesenie  

 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 
.../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 v nasledovnom znení: 

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.  
 

(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 mieste spolu 
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.  
 

(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 ...../..... zo dňa ..................... 

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.   


