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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  HURBANOVO  Č. 120 
o Trhovom poriadku pre trhovisko na Ul. slobody v Hurbanove  

 
 
Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods.1  zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 
č. 369/1990 Zb.) a v súlade ustanoveniami § 3 ods. 8 a § 5 ods. 1 zákona NR SR 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 nariadenie mesta Hurbanovo 

 
o Trhovom poriadku pre trhovisko na Ul. slobody v Hurbanove  

č. 120 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesto Hurbanovo vydáva 
trhový poriadok pre trhové miesto – Trhovisko na Ul. slobody v Hurbanove. 
 

§ 2 
Určenie priestranstva trhoviska 

Trhovisko sa určuje na Ul. slobody, Hurbanovo, pozemok par. č. 71 v k.ú Hurbanovo 
(pri budove Ul. slobody 1578/20). 

 
§3 

Správca trhoviska 
Správu trhoviska vykonáva Mesto Hurbanovo, Komárňanská č. 91, 947 01 

Hurbanovo, IČO: 306452, ďalej len ako správca trhoviska. 
 

§ 4 
Označenie trhoviska 

Trhovisko sa označuje ako „Trhovisko na Ul. slobody v Hurbanove“ s predajom 
výrobkov a poskytovania služieb. 

 
§ 5 

Trhové dni, prevádzkový a predajný čas 
 

Na trhovisku sa trhové dni, prevádzkový čas a predajný čas stanovuje nasledovne: 
 

 
Predajné dni: Prevádzkový čas: Predajný čas: 
pondelok až piatok 05,00 – 19,00 h. 06,00 – 18,00 h. 
sobota 05,00 – 14,00 h. 06,00 – 13,00 h. 
 
Predajný čas: sa môže individuálne upresniť na základe žiadosti o povolenie predaja 
v rozsahu  prevádzkového času. 
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§ 6 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 
1) Na trhovisku je povolené predávať: 

 
1.1. Produkty rastlinného pôvodu: 
a) ovocie a zelenina (musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných 

predpisov), 
b) malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu v súlade s osobitným 

predpisom:1) 2) 
- zrno obilnín 
- zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov láskavca 
- suché strukoviny 
- olejniny 
- konzumné zemiaky 
- hlúbovú zeleninu, kapustu 
- plodovú zeleninu 
- koreňovú zeleninu 
- cibuľovú zeleninu 
- listovú zeleninu 
- jadrové ovocie 
- kôstkové ovocie 
- bobuľové ovocie 
- škrupinové ovocie 
- byliny (všeobecne známe) 
- pestované huby,  
c) predaj čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ak ich predajca 

má osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu 3). 
d) pekárenské a cukrárske výrobky od oprávnených výrobcov, pri zabezpečení 

hygienických podmienok v zmysle platnej legislatívy, 
e) lesné plody, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka 

alebo správcu pozemku, 
f) kvasená kapusta, 
 
1.2. Produkty živočíšneho pôvodu: 
a) vajcia v malom množstve od prvovýrobcov zaregistrovaných 4) na príslušnej 

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len ako RVPS), kde predaj, 
skladovanie a manipulácia musí spĺňať hygienické požiadavky v súlade s osobitnými 
predpismi, 5) 

b) včelí med, včelie produkty, v malom množstve od prvovýrobcov zaregistrovaných na 
príslušnej RVPS 4), pri splnení hygienických požiadaviek stanovených osobitnými 
predpismi,5) 

                                                           
1) Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a 
dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a 
mliečnych  výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam 
2) Nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske 
prevádzkarne  a na malé množstvá 
3) § 15 ods. 3 písm. c), § 16 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene  
     a doplnení niektorých zákonov, v znení Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 209/2014 Z.z. 
4) § 40 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
5) Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého  
     množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému  
      spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam 
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c) malé množstvá mäsa z hydiny a z králikov od prvovýrobcov zaregistrovaných na 

príslušnej RVPS 4), pri splnení hygienických požiadaviek stanovených osobitnými 
predpismi,6) 

d) surové kravské mlieko v malom množstve od prvovýrobcu zaregistrovaného na 
príslušnej RVPS 4) pri splnení hygienických požiadaviek stanovených osobitnými 
predpismi5), zo schválených potravinárskych prevádzok alebo zariadeniach 
schválených na tento účel  príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva, 

e) malé množstvo rýb od prvovýrobcov zaregistrovaných na príslušnej RVPS 4), pri 
splnení hygienických požiadaviek stanovených osobitnými predpismi, 5) 

f) iné originálne balené potravinárske výrobky od oprávnených výrobcov pri 
zabezpečení hygienických podmienok v zmysle platnej legislatívy 7), schválených na 
tento účel príslušným orgánom verejného zdravotníctva, 

g) mäso a mäsové výrobky zo schválených potravinárskych prevádzok, alebo 
registrovaných maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu, v 
zariadeniach schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva 
4), 8), 

h) mlieko a mliečne výrobky zo schválených potravinárskych prevádzok, alebo 
registrovaných maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu, v 
zariadeniach schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva 
4), 8), 

i) vajcia, triedené a označené, ktoré pochádzajú zo schválených potravinárskych 
prevádzok a pri ich predaji sú zabezpečené hygienické požiadavky podľa platných 
predpisov 4), 8). 

 
1.3. Ostatný tovar 

 
a) knihy, denná a periodická tlač,  
b) audio a video nosiče, 
c) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérii,  
d) ozdobné, dekoračné a úžitkové predmety (najmä k príležitostiam ako napr. Veľká noc, 

Vianoce, Pamiatka zosnulých), 
e) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety, 
f) výrobky zo skla, porcelánu, keramika a obrazy, 
g) výrobky z dreva a kovov, domáce potreby, 
h) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (napr. kvety, priesady, 

ozdobné kry, semená, ovocné stromčeky, vianočné stromčeky, čečinu) na základe 
preukázaného potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia. 

 
2) Na trhovisku je povolené poskytovať tieto služby: 

 
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov 9) 
b) oprava dáždnikov,9)  
c) oprava a čistenie obuvi,9)  
d) kľúčové služby,10)  
e) čistenie peria, 

                                                           
6) Nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske 
prevádzkarne a na malé množstvá 
7) § 4 zákona NR SR 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
8) zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení  
      niektorých zákonov v znení neskorších prepisov 
9) § 8 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. 
10 ) § 8 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. 



Mesto Hurbanovo VZN č. 120 o Trhovom poriadku pre trhovisko na Ul. slobody  
v Hurbanove 

 

strana č. 5 

 
f) brašnárstvo, 
g) reklama, propagácie, prezentácia firmy, produktu a pod., 
h) maľovanie portrétov, fotografovanie, 
i) kultúrne a zábavné služby, 
j) finančné služby. 

 
§ 7 

Zákaz predaja niektorých výrobkov 
 
1) Zákaz predaja niektorých výrobkov na trhových miestach je uvedený v § 6 zákona NR SR 
č. 178/1998 Z.z..11) 

2) V zmysle § 3 ods. 9 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb, ktoré Mesto Hurbanovo nepovolilo je zakázaný. 

 
 

§ 8 
Podmienky predávania výrobkov a poskytovania služieb 

 
1) Podmienkou predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste je vopred 

vyžiadané: 
a) udelenie „Povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste“ 

vydané správcom trhoviska - Mestom Hurbanovo,  

b) zaplatenie nájomného za trhové miesto. 

2) O „Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku“ je potrebné 
požiadať vopred pred zahájením predaja u správcu trhoviska na tlačive žiadosti uvedenom 
v prílohe č. 1 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste Hurbanovo. Bez udelenia povolenia a úhrady nájomného, sa zakazuje 
vykonávať predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhovisku.  

3) Predajné miesto uvedené v povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb môže 
využívať len osoba, na meno ktorej je povolenie vydané. Prenos tohto práva na ďalšiu 
osobu nie je možný. 

4) Ďalšie podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku sú stanovené 
osobitným predpisom.12) 

 
 
 
 

                                                           
11 § 6 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z.: „Na trhových miestach sa zakazuje predávať 
       a) zbrane a strelivo, 
       b) výbušniny a výbušné predmety,  
       c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,  
       d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,  
       e) alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch,  
       f) jedy, omamné a psychotropné látky, 
       g) lieky,  
       h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
       i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov,  
       j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej vodnej hydiny, domácej 
          hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia 
organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej 
správy,  
       k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,  
       l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá  
          spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.“ 
12 ) § 3 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z.  
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§ 9 

Povinnosti predávajúcich na trhovisku 
 

1) Predávajúci na trhovisku je povinný: 
a) dodržiavať Trhový poriadok trhoviska, 
b) predávať výrobky len na trhovom mieste určenom správcom trhoviska, 
c) uhradiť nájomné za trhové miesto správcovi trhoviska pred zahájením predaja,  
d) predávajúci nesmie svojvoľne premiestňovať predajné zariadenie správcu trhoviska 

(trhový stôl), 
e) pri predaji kvetov a zeleniny sa povoľuje vystavovať tovar pred predajným stolom 

maximálne do 0,5 m od predajného stola, 
f) vstup motorových dopravných prostriedkov do priestorov trhoviska, ktorými sa 

zásobuje trhovisko je možný len po dobu nevyhnutnej potreby t.j. nakládky a 
vykládky tovaru, pokiaľ nevykonáva predaj z vozidla, 

g) fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej 
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a fyzická osoba predávajúca vlastné 
použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou alebo fyzické osoby, ktoré sú 
autormi predávaného výrobku, je povinná označiť trhové miesto nasledovnými 
údajmi: meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu predávajúceho, 

h) dodržiavať hygienické, veterinárne, bezpečnostné a iné predpisy v oblasti ochrany 
spotrebiteľa, odpad odkladať len na miesto na to určené, 

i) ďalšie povinnosti predávajúcich na trhovisku sú stanovené v osobitnom predpise.13) 
 

2) Predávajúci na trhovisku je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánu dozoru 
doklady a podať vysvetlenie v rozsahu určenom osobitným predpisom.14) 
 

§ 10  
Práva a povinnosti správcu trhoviska 

 
1) Správca trhoviska je povinný: 

a) zverejniť trhový poriadok na viditeľnom mieste na trhovisku, 
b) označiť viditeľne na trhovisku, kto je správcom, jeho sídlo a možnosť kontaktu s ním, 

                                                           
13 ) § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z.: „ods.1 Predávajúci na trhovom mieste je povinný  
      a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 
      b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, 
      c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,  
      d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné 
          miesto čisté a upratané,  
      e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
      f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti  váženia,  
      g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov.“ 
14 ) § 11 ods. 2) a ods. 3) zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. „ods. 2), písm.: 
      a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a 
           preukaz totožnosti,  
      b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo 
            predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,  
      c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného 
           tovaru a poskytovaných služieb,  
      d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,  
      e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi 
           fyzickými osobami v primeranom množstve.  

   ods. 3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná poskytnúť orgánom dozoru na ich 
                 požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú 
                 z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.“  
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c) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji 

výrobkov a poskytovaní služieb, 
d) vykonávať dozor nad predajom, 
e) napomáhať kontrolným orgánom pri výkone dozoru, 
f) zabezpečiť dennú kontrolu udržiavania poriadku, hygieny a čistoty počas predaja 

výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení, 
g) zinkasovať úhradu za trhové miesto, 
h) prideľovať predávajúcim miesto k predaju za zaplatené nájomné, 
i) zaistiť vyhradený priestor s uzatvárateľnými nádobami na dočasné skladovanie 

odpadkov, 
j) ďalšie povinnosti správcu trhových miest sú stanovené osobitným predpisom.15) 

 
2) Správca trhoviska je oprávnený: 

a) kontrolovať označenie stánkov, stolov a iných predajných miest umiestnených na 
trhovisku, ktoré musia byť označené v zmysle osobitných predpisov,16) 

b) zabezpečovať výber nájomného za trhové miesto, 
a) vydávať povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovom 

mieste, 
b) zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak 

predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti podľa tohto VZN alebo 
osobitných predpisov, 

c) u predávajúcich kontrolovať plnenie ďalších povinností a dokladov v zmysle 
osobitného predpisu.17) 

 
§ 11 

Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení 
 
1) Predaj na trhovisku sa uskutočňuje: 

a) na prenosných predajných zariadeniach správcu trhoviska (trhový stôl), 
b) z vlastného prenosného predajného zariadenia (vlastný prenosný stôl alebo predajný 

stánok),  
c) z motorového vozidla s celkovou hmotnosťou vozidla do 3,5 tony, prípadne zo 

samostatného prívesu za osobný automobil bez motorového vozidla. 

                                                           
15 ) § 5 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z.  
16 ) § 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
       predpisov. 
      § 14 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
      v znení neskorších predpisov. 
17 ) § 5 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. s poukazom na ods. 4) až ods. 6),  
     „(4) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho 
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len „oprávnenie na podnikanie“) podľa osobitných predpisov a povolenie 
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,  
b) doklad o nadobudnutí tovaru, 
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,  
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,  
e) dodržiavanie trhového poriadku, 
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov (ďalej len 
„vlastné použité výrobky“) fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto 
predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.  
(5) Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho. Správca trhoviska 
bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, 
ktorých predaj je zakázaný.  
(6) Oprávnenie na podnikanie [odsek 4 písm. a)] a doklad o nadobudnutí tovaru [odsek 4 písm. b)] sa nevyžadujú, ak ide o 
predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a 
živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.“ 
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2) Prenosné predajné zariadenie (trhový stôl) určí pre predávajúceho správca trhoviska na 

základe predloženého povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vystavené 
mestom Hurbanovo a dokladu o zaplatení nájomného. 

3) Pri používaní vlastného prenosného predajného zariadenia je predávajúci povinný 
postaviť ho, resp. odstaviť ho (pri motorovom vozidle, resp. prívese) primeraných 
spôsobom, aby nerušil a neobmedzoval ostatných predávajúcich a účastníkov trhoviska. 
Pri umiestňovaní je pritom povinný rešpektovať pokyny správcu trhoviska. 

 
§ 12 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb 
a po skončení prevádzky. 

 
1) Predávajúci je povinný dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti 

hygieny, veterinárne a bezpečnostné predpisy, udržiavať prenajatú plochu v čistote ako 
počas predaja výrobkov, resp. počas poskytovania služieb tak aj po skončení svojej 
činnosti. Za tým účelom vzniknutý odpad triediť a odkladať na určené miesto do 
osobitných nádob a po skončení predaja resp. poskytovania služieb, nezanechať na 
predajnom mieste žiadny odpad. V prípade akéhokoľvek znečistenia predajného miesta, 
musí vykonať také opatrenia na jeho odstránenie, aby zanechal prenajatú plochu čistú 
a upratanú. 

2) Predávajúci po predajnom čase nemôže na trhovisku skladovať tovar, ako aj akékoľvek 
obaly (vrecia,  prepravky, debny, sudy, koše a pod.). 

 
§ 13 

Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu na 
trhovom mieste 

 
1) Cenník nájomného za prenájom trhového miesta na trhovisku je uvedený v prílohe č. 1. 

 
 

§ 14 
Orgány dozoru a priestupky 

 
1) Orgánmi dozoru sú: 

a) Slovenská obchodná inšpekcia, 
b) Orgány úradnej kontroly potravín18) ak ide o predaj potravín, 
c) Mesto Hurbanovo. 

2) Dozor nad dodržiavaním predpisov za Mesto Hurbanovo sú oprávnení vykonávať: 
a) Správca trhoviska mesta Hurbanovo – poverení zamestnanci mestského úradu, 
b) Mestská polícia mesta Hurbanovo, 
c) Hlavný kontrolór mesta Hurbanovo. 

3) Orgány dozoru, priestupky ako aj sankcie za zistené priestupky spolu so spôsobom ich 
riešenia sú uvedené v osobitných predpisoch.19)  

                                                           
18 ) § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov 
19 ) - §§ 12 až 13 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z., 

- Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, 
- Zákon NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch  
v znení neskorších predpisov, 

- Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
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§ 15 
Prechodné ustanovenia 

 
1) Ďalšie otázky neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa riadia ustanoveniami 

zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

 
§ 16 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Všeobecne záväzné nariadenie o Trhovom poriadku pre trhovisko na Ul. slobody 
v Hurbanove schválilo Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove dňa 05.05.2016  uznesením č.  
226/2016-MZ. 

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli, 
t.j. dňa 06.06.2016. 

 
 
 
 
 
        Mgr. Ildikó Basternáková  
                 primátorka mesta Hurbanovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                     
- Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
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Príloha č. 1 k VZN č. 120 

 
 
 

Cenník nájomného za trhové miesto na trhovisku 
 

 
 
1) Nájomné za prenájom trhového miesta – predajného stola na trhovisku je nasledovné: 
 

a) Celoročný prenájom trhového stola na trhovisku .......................... 85,-€/rok 
b) Mesačný prenájom trhového stola na trhovisku ............................ 15,-€/mesiac 
c) Jednodňový prenájom trhového stola na trhovisku ........................   7,-€/deň 

 
 

2) Nájomné za prenájom trhového miesta – priestoru na trhovisku bez predajného stola sa 
stanovuje  v € (eurách) za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý 
aj neúplný deň nasledovne: 
 
a) za umiestnenie zariadenia, ktoré slúži  na poskytovanie služieb .... 0,40,-€ /m2    

 
b) za umiestnenie predajného zariadenia, ktoré slúži  na predaj: 

 
b1) potravín, ovocia, zeleniny ..................................................... 0,70,-€ /m2   
b2) remeselných výrobkov, ľudovej umeleckej tvorby................ 0,70,-€ /m2  
b3) iného tovaru ........................................................................... 1,00,-€/ m2 
 

c) využívanie priestranstva za účelom reklamy ...............................  2,00,-€ /m2   
(predvádzanie automobilov, výrobkov)  
 

d) za predaj z vlastného prenosného predajného zariadenia - vozidla: 
 
d1) príves za osobný automobil ...................................................... 7,00,-€/deň   
d2) motorové vozidlo do 3,5 tony ................................................... 8,00,-€/deň 

 



Mesto Hurbanovo 
ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
č. 120 

o Trhovom poriadku pre trhovisko na Ul. slobody v Hurbanove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 
 
Na rokovaní MsZ mesta dňa: 05.05.2016 
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 20.05.2016 
VZN nadobúda účinnosť dňom: 06.06.2016 
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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  HURBANOVO  Č. 120 
o Trhovom poriadku pre trhovisko na Ul. slobody v Hurbanove  

 
 
Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods.1  zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 
č. 369/1990 Zb.) a v súlade ustanoveniami § 3 ods. 8 a § 5 ods. 1 zákona NR SR 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 nariadenie mesta Hurbanovo 

 
o Trhovom poriadku pre trhovisko na Ul. slobody v Hurbanove  

č. 120 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesto Hurbanovo vydáva 
trhový poriadok pre trhové miesto – Trhovisko na Ul. slobody v Hurbanove. 
 

§ 2 
Určenie priestranstva trhoviska 

Trhovisko sa určuje na Ul. slobody, Hurbanovo, pozemok par. č. 71 v k.ú Hurbanovo 
(pri budove Ul. slobody 1578/20). 

 
§3 

Správca trhoviska 
Správu trhoviska vykonáva Mesto Hurbanovo, Komárňanská č. 91, 947 01 

Hurbanovo, IČO: 306452, ďalej len ako správca trhoviska. 
 

§ 4 
Označenie trhoviska 

Trhovisko sa označuje ako „Trhovisko na Ul. slobody v Hurbanove“ s predajom 
výrobkov a poskytovania služieb. 

 
§ 5 

Trhové dni, prevádzkový a predajný čas 
 

Na trhovisku sa trhové dni, prevádzkový čas a predajný čas stanovuje nasledovne: 
 

 
Predajné dni: Prevádzkový čas: Predajný čas: 
pondelok až piatok 05,00 – 19,00 h. 06,00 – 18,00 h. 
sobota 05,00 – 14,00 h. 06,00 – 13,00 h. 
 
Predajný čas: sa môže individuálne upresniť na základe žiadosti o povolenie predaja 
v rozsahu  prevádzkového času. 
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§ 6 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 
1) Na trhovisku je povolené predávať: 

 
1.1. Produkty rastlinného pôvodu: 
a) ovocie a zelenina (musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných 

predpisov), 
b) malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu v súlade s osobitným 

predpisom:1) 2) 
- zrno obilnín 
- zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov láskavca 
- suché strukoviny 
- olejniny 
- konzumné zemiaky 
- hlúbovú zeleninu, kapustu 
- plodovú zeleninu 
- koreňovú zeleninu 
- cibuľovú zeleninu 
- listovú zeleninu 
- jadrové ovocie 
- kôstkové ovocie 
- bobuľové ovocie 
- škrupinové ovocie 
- byliny (všeobecne známe) 
- pestované huby,  
c) predaj čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ak ich predajca 

má osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu 3). 
d) pekárenské a cukrárske výrobky od oprávnených výrobcov, pri zabezpečení 

hygienických podmienok v zmysle platnej legislatívy, 
e) lesné plody, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka 

alebo správcu pozemku, 
f) kvasená kapusta, 
 
1.2. Produkty živočíšneho pôvodu: 
a) vajcia v malom množstve od prvovýrobcov zaregistrovaných 4) na príslušnej 

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len ako RVPS), kde predaj, 
skladovanie a manipulácia musí spĺňať hygienické požiadavky v súlade s osobitnými 
predpismi, 5) 

b) včelí med, včelie produkty, v malom množstve od prvovýrobcov zaregistrovaných na 
príslušnej RVPS 4), pri splnení hygienických požiadaviek stanovených osobitnými 
predpismi,5) 

                                                           
1) Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a 
dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a 
mliečnych  výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam 
2) Nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske 
prevádzkarne  a na malé množstvá 
3) § 15 ods. 3 písm. c), § 16 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene  
     a doplnení niektorých zákonov, v znení Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 209/2014 Z.z. 
4) § 40 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
5) Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého  
     množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému  
      spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam 
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c) malé množstvá mäsa z hydiny a z králikov od prvovýrobcov zaregistrovaných na 

príslušnej RVPS 4), pri splnení hygienických požiadaviek stanovených osobitnými 
predpismi,6) 

d) surové kravské mlieko v malom množstve od prvovýrobcu zaregistrovaného na 
príslušnej RVPS 4) pri splnení hygienických požiadaviek stanovených osobitnými 
predpismi5), zo schválených potravinárskych prevádzok alebo zariadeniach 
schválených na tento účel  príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva, 

e) malé množstvo rýb od prvovýrobcov zaregistrovaných na príslušnej RVPS 4), pri 
splnení hygienických požiadaviek stanovených osobitnými predpismi, 5) 

f) iné originálne balené potravinárske výrobky od oprávnených výrobcov pri 
zabezpečení hygienických podmienok v zmysle platnej legislatívy 7), schválených na 
tento účel príslušným orgánom verejného zdravotníctva, 

g) mäso a mäsové výrobky zo schválených potravinárskych prevádzok, alebo 
registrovaných maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu, v 
zariadeniach schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva 
4), 8), 

h) mlieko a mliečne výrobky zo schválených potravinárskych prevádzok, alebo 
registrovaných maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu, v 
zariadeniach schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva 
4), 8), 

i) vajcia, triedené a označené, ktoré pochádzajú zo schválených potravinárskych 
prevádzok a pri ich predaji sú zabezpečené hygienické požiadavky podľa platných 
predpisov 4), 8). 

 
1.3. Ostatný tovar 

 
a) knihy, denná a periodická tlač,  
b) audio a video nosiče, 
c) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérii,  
d) ozdobné, dekoračné a úžitkové predmety (najmä k príležitostiam ako napr. Veľká noc, 

Vianoce, Pamiatka zosnulých), 
e) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety, 
f) výrobky zo skla, porcelánu, keramika a obrazy, 
g) výrobky z dreva a kovov, domáce potreby, 
h) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (napr. kvety, priesady, 

ozdobné kry, semená, ovocné stromčeky, vianočné stromčeky, čečinu) na základe 
preukázaného potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia. 

 
2) Na trhovisku je povolené poskytovať tieto služby: 

 
a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov 9) 
b) oprava dáždnikov,9)  
c) oprava a čistenie obuvi,9)  
d) kľúčové služby,10)  
e) čistenie peria, 

                                                           
6) Nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske 
prevádzkarne a na malé množstvá 
7) § 4 zákona NR SR 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
8) zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení  
      niektorých zákonov v znení neskorších prepisov 
9) § 8 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. 
10 ) § 8 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. 
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f) brašnárstvo, 
g) reklama, propagácie, prezentácia firmy, produktu a pod., 
h) maľovanie portrétov, fotografovanie, 
i) kultúrne a zábavné služby, 
j) finančné služby. 

 
§ 7 

Zákaz predaja niektorých výrobkov 
 
1) Zákaz predaja niektorých výrobkov na trhových miestach je uvedený v § 6 zákona NR SR 
č. 178/1998 Z.z..11) 

2) V zmysle § 3 ods. 9 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb, ktoré Mesto Hurbanovo nepovolilo je zakázaný. 

 
 

§ 8 
Podmienky predávania výrobkov a poskytovania služieb 

 
1) Podmienkou predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste je vopred 

vyžiadané: 
a) udelenie „Povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste“ 

vydané správcom trhoviska - Mestom Hurbanovo,  

b) zaplatenie nájomného za trhové miesto. 

2) O „Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku“ je potrebné 
požiadať vopred pred zahájením predaja u správcu trhoviska na tlačive žiadosti uvedenom 
v prílohe č. 1 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste Hurbanovo. Bez udelenia povolenia a úhrady nájomného, sa zakazuje 
vykonávať predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhovisku.  

3) Predajné miesto uvedené v povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb môže 
využívať len osoba, na meno ktorej je povolenie vydané. Prenos tohto práva na ďalšiu 
osobu nie je možný. 

4) Ďalšie podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku sú stanovené 
osobitným predpisom.12) 

 
 
 
 

                                                           
11 § 6 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z.: „Na trhových miestach sa zakazuje predávať 
       a) zbrane a strelivo, 
       b) výbušniny a výbušné predmety,  
       c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,  
       d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,  
       e) alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch,  
       f) jedy, omamné a psychotropné látky, 
       g) lieky,  
       h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
       i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov,  
       j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej vodnej hydiny, domácej 
          hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia 
organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej 
správy,  
       k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,  
       l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá  
          spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.“ 
12 ) § 3 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z.  



Mesto Hurbanovo VZN č. 120 o Trhovom poriadku pre trhovisko na Ul. slobody  
v Hurbanove 

 

strana č. 6 

 
§ 9 

Povinnosti predávajúcich na trhovisku 
 

1) Predávajúci na trhovisku je povinný: 
a) dodržiavať Trhový poriadok trhoviska, 
b) predávať výrobky len na trhovom mieste určenom správcom trhoviska, 
c) uhradiť nájomné za trhové miesto správcovi trhoviska pred zahájením predaja,  
d) predávajúci nesmie svojvoľne premiestňovať predajné zariadenie správcu trhoviska 

(trhový stôl), 
e) pri predaji kvetov a zeleniny sa povoľuje vystavovať tovar pred predajným stolom 

maximálne do 0,5 m od predajného stola, 
f) vstup motorových dopravných prostriedkov do priestorov trhoviska, ktorými sa 

zásobuje trhovisko je možný len po dobu nevyhnutnej potreby t.j. nakládky a 
vykládky tovaru, pokiaľ nevykonáva predaj z vozidla, 

g) fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej 
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a fyzická osoba predávajúca vlastné 
použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou alebo fyzické osoby, ktoré sú 
autormi predávaného výrobku, je povinná označiť trhové miesto nasledovnými 
údajmi: meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu predávajúceho, 

h) dodržiavať hygienické, veterinárne, bezpečnostné a iné predpisy v oblasti ochrany 
spotrebiteľa, odpad odkladať len na miesto na to určené, 

i) ďalšie povinnosti predávajúcich na trhovisku sú stanovené v osobitnom predpise.13) 
 

2) Predávajúci na trhovisku je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánu dozoru 
doklady a podať vysvetlenie v rozsahu určenom osobitným predpisom.14) 
 

§ 10  
Práva a povinnosti správcu trhoviska 

 
1) Správca trhoviska je povinný: 

a) zverejniť trhový poriadok na viditeľnom mieste na trhovisku, 
b) označiť viditeľne na trhovisku, kto je správcom, jeho sídlo a možnosť kontaktu s ním, 

                                                           
13 ) § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z.: „ods.1 Predávajúci na trhovom mieste je povinný  
      a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 
      b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, 
      c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,  
      d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné 
          miesto čisté a upratané,  
      e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
      f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti  váženia,  
      g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov.“ 
14 ) § 11 ods. 2) a ods. 3) zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. „ods. 2), písm.: 
      a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a 
           preukaz totožnosti,  
      b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo 
            predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,  
      c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného 
           tovaru a poskytovaných služieb,  
      d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,  
      e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi 
           fyzickými osobami v primeranom množstve.  

   ods. 3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná poskytnúť orgánom dozoru na ich 
                 požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú 
                 z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.“  
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c) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji 

výrobkov a poskytovaní služieb, 
d) vykonávať dozor nad predajom, 
e) napomáhať kontrolným orgánom pri výkone dozoru, 
f) zabezpečiť dennú kontrolu udržiavania poriadku, hygieny a čistoty počas predaja 

výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení, 
g) zinkasovať úhradu za trhové miesto, 
h) prideľovať predávajúcim miesto k predaju za zaplatené nájomné, 
i) zaistiť vyhradený priestor s uzatvárateľnými nádobami na dočasné skladovanie 

odpadkov, 
j) ďalšie povinnosti správcu trhových miest sú stanovené osobitným predpisom.15) 

 
2) Správca trhoviska je oprávnený: 

a) kontrolovať označenie stánkov, stolov a iných predajných miest umiestnených na 
trhovisku, ktoré musia byť označené v zmysle osobitných predpisov,16) 

b) zabezpečovať výber nájomného za trhové miesto, 
a) vydávať povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovom 

mieste, 
b) zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak 

predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti podľa tohto VZN alebo 
osobitných predpisov, 

c) u predávajúcich kontrolovať plnenie ďalších povinností a dokladov v zmysle 
osobitného predpisu.17) 

 
§ 11 

Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení 
 
1) Predaj na trhovisku sa uskutočňuje: 

a) na prenosných predajných zariadeniach správcu trhoviska (trhový stôl), 
b) z vlastného prenosného predajného zariadenia (vlastný prenosný stôl alebo predajný 

stánok),  
c) z motorového vozidla s celkovou hmotnosťou vozidla do 3,5 tony, prípadne zo 

samostatného prívesu za osobný automobil bez motorového vozidla. 

                                                           
15 ) § 5 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z.  
16 ) § 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
       predpisov. 
      § 14 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
      v znení neskorších predpisov. 
17 ) § 5 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. s poukazom na ods. 4) až ods. 6),  
     „(4) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho 
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len „oprávnenie na podnikanie“) podľa osobitných predpisov a povolenie 
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,  
b) doklad o nadobudnutí tovaru, 
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,  
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,  
e) dodržiavanie trhového poriadku, 
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov (ďalej len 
„vlastné použité výrobky“) fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto 
predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.  
(5) Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho. Správca trhoviska 
bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, 
ktorých predaj je zakázaný.  
(6) Oprávnenie na podnikanie [odsek 4 písm. a)] a doklad o nadobudnutí tovaru [odsek 4 písm. b)] sa nevyžadujú, ak ide o 
predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a 
živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.“ 
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2) Prenosné predajné zariadenie (trhový stôl) určí pre predávajúceho správca trhoviska na 

základe predloženého povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vystavené 
mestom Hurbanovo a dokladu o zaplatení nájomného. 

3) Pri používaní vlastného prenosného predajného zariadenia je predávajúci povinný 
postaviť ho, resp. odstaviť ho (pri motorovom vozidle, resp. prívese) primeraných 
spôsobom, aby nerušil a neobmedzoval ostatných predávajúcich a účastníkov trhoviska. 
Pri umiestňovaní je pritom povinný rešpektovať pokyny správcu trhoviska. 

 
§ 12 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb 
a po skončení prevádzky. 

 
1) Predávajúci je povinný dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti 

hygieny, veterinárne a bezpečnostné predpisy, udržiavať prenajatú plochu v čistote ako 
počas predaja výrobkov, resp. počas poskytovania služieb tak aj po skončení svojej 
činnosti. Za tým účelom vzniknutý odpad triediť a odkladať na určené miesto do 
osobitných nádob a po skončení predaja resp. poskytovania služieb, nezanechať na 
predajnom mieste žiadny odpad. V prípade akéhokoľvek znečistenia predajného miesta, 
musí vykonať také opatrenia na jeho odstránenie, aby zanechal prenajatú plochu čistú 
a upratanú. 

2) Predávajúci po predajnom čase nemôže na trhovisku skladovať tovar, ako aj akékoľvek 
obaly (vrecia,  prepravky, debny, sudy, koše a pod.). 

 
§ 13 

Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu na 
trhovom mieste 

 
1) Cenník nájomného za prenájom trhového miesta na trhovisku je uvedený v prílohe č. 1. 

 
 

§ 14 
Orgány dozoru a priestupky 

 
1) Orgánmi dozoru sú: 

a) Slovenská obchodná inšpekcia, 
b) Orgány úradnej kontroly potravín18) ak ide o predaj potravín, 
c) Mesto Hurbanovo. 

2) Dozor nad dodržiavaním predpisov za Mesto Hurbanovo sú oprávnení vykonávať: 
a) Správca trhoviska mesta Hurbanovo – poverení zamestnanci mestského úradu, 
b) Mestská polícia mesta Hurbanovo, 
c) Hlavný kontrolór mesta Hurbanovo. 

3) Orgány dozoru, priestupky ako aj sankcie za zistené priestupky spolu so spôsobom ich 
riešenia sú uvedené v osobitných predpisoch.19)  

                                                           
18 ) § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov 
19 ) - §§ 12 až 13 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z., 

- Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, 
- Zákon NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch  
v znení neskorších predpisov, 

- Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 



Mesto Hurbanovo VZN č. 120 o Trhovom poriadku pre trhovisko na Ul. slobody  
v Hurbanove 

 

strana č. 9 

 
 

§ 15 
Prechodné ustanovenia 

 
1) Ďalšie otázky neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa riadia ustanoveniami 

zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

 
§ 16 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Všeobecne záväzné nariadenie o Trhovom poriadku pre trhovisko na Ul. slobody 
v Hurbanove schválilo Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove dňa 05.05.2016  uznesením č.  
226/2016-MZ. 

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli, 
t.j. dňa 06.06.2016. 

 
 
 
 
 
        Mgr. Ildikó Basternáková  
                 primátorka mesta Hurbanovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                     
- Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
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Príloha č. 1 k VZN č. 120 

 
 
 

Cenník nájomného za trhové miesto na trhovisku 
 

 
 
1) Nájomné za prenájom trhového miesta – predajného stola na trhovisku je nasledovné: 
 

a) Celoročný prenájom trhového stola na trhovisku .......................... 85,-€/rok 
b) Mesačný prenájom trhového stola na trhovisku ............................ 15,-€/mesiac 
c) Jednodňový prenájom trhového stola na trhovisku ........................   7,-€/deň 

 
 

2) Nájomné za prenájom trhového miesta – priestoru na trhovisku bez predajného stola sa 
stanovuje  v € (eurách) za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý 
aj neúplný deň nasledovne: 
 
a) za umiestnenie zariadenia, ktoré slúži  na poskytovanie služieb .... 0,40,-€ /m2    

 
b) za umiestnenie predajného zariadenia, ktoré slúži  na predaj: 

 
b1) potravín, ovocia, zeleniny ..................................................... 0,70,-€ /m2   
b2) remeselných výrobkov, ľudovej umeleckej tvorby................ 0,70,-€ /m2  
b3) iného tovaru ........................................................................... 1,00,-€/ m2 
 

c) využívanie priestranstva za účelom reklamy ...............................  2,00,-€ /m2   
(predvádzanie automobilov, výrobkov)  
 

d) za predaj z vlastného prenosného predajného zariadenia - vozidla: 
 
d1) príves za osobný automobil ...................................................... 7,00,-€/deň   
d2) motorové vozidlo do 3,5 tony ................................................... 8,00,-€/deň 

 


