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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  HURBANOVO  Č. 126 
Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v meste Hurbanovo  

 

 

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 

písm. g)  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 § 7 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 

  

Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v meste Hurbanovo  
  
  

č. 126 
  

  

§ 1  

Úvodné ustanovenia  
  

  

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa upravuje Trhový poriadok a 

podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo 

(ďalej len „mesto“).  

  

  

§ 2  

Základné pojmy  

  

(1) Pre účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie :   

  

a) trhové miesto - trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo 

určené na príležitostný trh alebo  na ambulantný predaj,   

b) trhovisko - nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb   

c) tržnica - kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb v prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach,   

d) príležitostný trh – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne 

určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj 

vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v 

primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou   

e) ambulantný predaj – predaj v stánkoch a dočasným stanovišťom, predaj na 

prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na 

verejnom priestranstve pred prevádzkarňou   
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f) stánok s trvalým stanovišťom – stánok celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou 

prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený 

predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu.   

  

(2) Podrobnosti o trhových miestach upravuje osobitný predpis.   

  

  

§ 3  

Trhové miesta   

  

Na území mesta Hurbanovo sa zriaďujú tieto miesta na ambulantný predaj a 

príležitostné trhy:  

  

(1) Príležitostné trhy:  

 

a) Priestranstvo pred kultúrnym domom,  Nám. Dr. M. Thege-Konkoly č. 1, Hurbanovo, 

pozemok parc. č 133, č. 134 a č. 140 k.ú. Hurbanovo,  

b) priestranstvo resp. parkovisko pri supermarkete COOP JEDNOTA (resp. pri 

administratívnej budove bývalého Mestského úradu) pozemok parc.č.150 

k.ú. Hurbanovo, Nám. Dr. M. Thege-Konkoly č. 1843/3, Hurbanovo,  

c) priestranstvo spevnenej plochy na Ul. Adyho Endreho (pri pohostinstve), pozemok 

parc.č. 185 a č. 190 k.ú. Bohatá a priľahlé časti ul. Adyho Endreho a Jahodovej,  

d) areál futbalového štadióna na Športovej ul., pozemok parc.č. 1373/1 k.ú. Hurbanovo,  

e) priestranstvo pri bagrovisku Bohatá, Imeľská ul., (parc.č. 3341, č. 3343 k.ú. Bohatá),  

f) areál ľadovej plochy a parkovisko pri ľadovej ploche v časti Bohatá parc.č. 1137/11 

k.ú. Bohatá a priľahlá komunikácia,  

g) priestranstvo parku „Hliník“ na Kollárovej ul., pozemok parc.č. 83/1 k.ú. Bohatá a 

priľahlá časť Kollárovej ul..  

h) Ul. Slobody, Hurbanovo, pozemok par. č. 71 k.ú Hurbanovo (pri budove Ul. Súdna 

1578/20  

  

(2) Trhové miesta na ambulantný predaj: 

  

a) areál futbalového štadióna na Športovej ul., pozemok parc.č. 1373/1 k.ú. Hurbanovo,  

b) priestranstvo pri bagrovisku Bohatá, Imeľská ul., pozemky parc.č. 3341 a 3343 

k.ú. Bohatá,  

c) iné verejné priestranstvo na základe individuálnej žiadosti o ambulantný predaj, 

podliehajúce posúdeniu a schváleniu Mestom Hurbanovo,  

d) Ul. Slobody, Hurbanovo, pozemok par. č. 71 k.ú Hurbanovo (pri budove Ul. Súdna 

1578/20).  
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§ 4  

Druh a obdobie konania príležitostných trhov  

  

1) Na území mesta Hurbanovo sa organizujú nasledovné príležitostné trhy :  

  

a) Hurbanovské kultúrne dni - sa konajú v mesiaci jún s dĺžkou trvania 3 dni,  

b) hodové slávnosti v Bohatej - sa konajú v mesiaci júl s dĺžkou trvania 1 až 3 dni,  

c) hodové slávnosti v Hurbanove - sa konajú v mesiaci jún s dĺžkou trvania 1 deň,  

d) Vianočné trhy - sa konajú v mesiaci december s dĺžkou trvania 3 dni,  

e) v opodstatnených prípadoch môže mesto zriadiť aj iný druh príležitostného trhu, resp. 

organizovať iné kultúrne a spoločenské podujatie.  

  

§ 5  

Trhové dni, prevádzkový a predajný čas  

  

  

1) Na príležitostných trhoch sa stanovujú trhové dni, prevádzkový a predajný čas 

nasledovne:  

  

a) pre stánky s občerstvením:     

Predajné dni:  Prevádzkový čas:  Predajný čas:  

piatok a sobota  07:00 – 01:00   08:00 – 24:00   

nedeľa  08:00 – 22:00   09:00 – 21:00   

  

b)  pre stánky s iným tovarom:     

Predajné dni:  Prevádzkový čas:  Predajný čas:  

piatok a sobota  07:00 – 23:00   08:00 – 22:00   

nedeľa  08:00 – 22:00   09:00 – 21:00   

  

Predajný čas: sa môže individuálne upresniť na základe žiadosti o povolenie predaja v rozsahu  

prevádzkového času.  

  

2) Predajný (prevádzkový) čas na ambulantný predaj v obci:  

  

Miesto a predajný čas na ambulantný predaj určí mesto v písomnom súhlase Mesta 

Hurbanovo s ambulantným predajom.   

Povoľovanie ambulantného predaja na verejných priestranstvách sa riadi aj 

ustanoveniami platného Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 104 o dani za užívanie 

verejného priestranstva  

 

  

3) Správca príležitostného trhu  

Správu príležitostných trhov vykonáva Mesto Hurbanovo, Komárňanská č. 91, 947 01 

Hurbanovo, IČO: 306452, ďalej len ako správca trhoviska.  
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4) Obdobie konania a rozsah príležitostných trhov 

  

a) Príležitostné trhy organizované Mestom Hurbanovo, resp. za spoluúčasti Mesta 

Hurbanovo sa konajú v období a rozsahu nasledovne:  

b) Hurbanovské kultúrne dni, ktoré sa konajú v mesiaci jún s dĺžkou trvania 3 dni,  

c) hodové slávnosti v Bohatej, ktoré sa konajú v mesiaci júl s dĺžkou trvania 1až 3 dni,  

d) hodové slávnosti v Hurbanove, ktoré sa konajú v mesiaci jún s dĺžkou trvania 1 až 3 

dni,  

e) Vianočné trhy, ktoré sa konajú v mesiaci december s dĺžkou trvania 3 dni,  

f) iný druh príležitostného trhu – obdobie konania bude určené osobitne.  

  

Presný termín konania jednotlivých príležitostných trhov určí Mesto Hurbanovo.  

  

  

§ 6  

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb  

  

1) Na trhových miestach je povolené predávať:  

  

1.1. Potravinárske výrobky:  

a) Ovocie, zelenina, strukoviny, zemiaky, olejniny, obilniny, byliny (musia 

vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov 8),  

b) predaj čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ak ich 

predajca má osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu  

c) pekárenské a cukrárske výrobky, iné originálne balené potravinárske výrobky  

d) lesné plody, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného 

vlastníka alebo správcu pozemku,  

e) kvasená kapusta,  

  

1.2. Produkty živočíšneho pôvodu:  

a) Čerstvé slepačie vajcia netriedené v malom množstve v súlade s osobitnými 

predpismi,  

b) včelí med, včelie produkty, v malom množstve pri splnení hygienických 

požiadaviek stanovených osobitnými predpismi,  

c) malé množstvá mäsa z hydiny a z králikov pri splnení hygienických požiadaviek 

stanovených osobitnými predpismi,   

d) surové kravské mlieko v malom množstve pri splnení hygienických požiadaviek 

stanovených osobitnými predpismi,   

e) malé množstvo rýb pri splnení hygienických požiadaviek stanovených 

osobitnými predpismi,   

f) iné originálne balené potravinárske výrobky,  

g) mäso a mäsové výrobky   

h) mlieko a mliečne výrobky z kravského, ovčieho a kozieho mlieka  

i) vajcia triedené   

  

1.3. Ostatný tovar: 

a) knihy, denná a periodická tlač,   

b) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérii,  
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c) ozdobné, dekoračné a úžitkové predmety,   

d) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (napr. kvety, 

priesady, ozdobné kry, semená, ovocné stromčeky, vianočné stromčeky, 

čečinu),  

e) spotrebné výrobky v súlade osobitným predpisom  

  

2) Na trhových miestach okrem služieb uvedených v osobitnom predpise je povolené 

poskytovať tieto služby:  

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie)  

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,  

c) oprava dáždnikov,  

d) oprava a čistenie obuvi,  

e) kľúčové služby,  

f) čistenie peria,  

g) brašnárstvo,  

h) reklama, propagácie, prezentácia firmy, produktu a pod.,  

i) maľovanie portrétov, fotografovanie,  

j) kultúrne a zábavné služby,  

k) finančné služby.  

  

3) Na príležitostných trhoch je spolu s tovarom uvedeným v bode 1) tohto paragrafu 

povolené predávať aj:  

a) textilné a kožené výrobky, odevné výrobky, obuv,  

b) drobný tovar, papierenské výrobky,  

c) kozmetika a drogériový tovar,  

d) hračky,  

e) elektrotechnické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky, ktoré nie sú určené na 

napájanie z elektrickej siete,   

f) nábytok,  

g) perníky, cukrovinky,  

h) pukance, tekvicové a slnečnicové jadierka, sušené ovocie, orechy, mandle, spracované 

a balené pochutiny oprávnenými výrobcami,  

i) rýchle občerstvenie, jedlá a nápoje,  

j) vlastný použitý tovar v primeranom množstve.  

  

4) Na príležitostných trhoch je spolu so službami uvedenými v bode 2) tohto paragrafu 

povolené poskytovať aj tieto služby:  

a) školenia a prednášky,  

b) stretnutia a oslavy,  

c) nábor pracovníkov.  

  

5) Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.  

6) Potravinárske výrobky uvedené v ods. 1.1. písm. c) a produkty živočíšneho pôvodu v ods. 

1.2. písm. g) až i) tohto  § VZN možno predávať výlučne, ak pochádzajú zo schválených 

potravinárskych prevádzok alebo registrovaných maloobchodných predajní pre produkty 

potravinárskeho a živočíšneho pôvodu a zo zariadení schválených na tento účel príslušnými 

orgánmi verejného zdravotníctva.  

7) Pri predaji musia byť dodržané podmienky podľa osobitných predpisov.  



Mesto Hurbanovo VZN č. 126 - Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo 

 

strana č. 7 

 

§ 7 

Ambulantný predaj 

  

1) Na území mesta Hurbanovo okrem potravín uvedených v osobitnom predpise 

ambulantne možno predávať a poskytovať služby :  

  

a) knihy, denná a periodická tlač  

b) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérii  

c) ozdobné, dekoračné a úžitkové predmety  

d) kvety, dreviny,  priesady  

e) strukoviny,  zemiaky, olejniny, byliny  

f) iné originálne balené potravinárske výrobky   

g) orechy a výrobky z nich,  

h) sušené ovocie, mandle, pukance, jadierka spracované a balené oprávnenými výrobcami,  

i) pekárenské a cukrárske výrobky, iné originálne balené potravinárske výrobky   

j) mäso a mäsové výrobky  

k) predaj čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ak ich predajca 

má osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,  

l) lesné plody,  

m) varenú kukuricu.  

  

2) Výrobky uvedené v ods. 1 písm. i) a j) tohto § VZN možno predávať  výlučne ak 

pochádzajú zo schválených potravinárskych prevádzok alebo registrovaných 

maloobchodných predajní pre produkty potravinárskeho a živočíšneho pôvodu a zo 

zariadení schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva.  

  

§ 8 

Podmienky predaja 

  

1) 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. 

2) Podmienky ambulantného predaja:   

a) povolenie na predaj výrobkov vydané mestom,   

b) preukázať sa potvrdením, resp. oznámením o registrácii na príslušnej regionálnej 

veterinárnej a potravinovej správe podľa osobitného predpisu ak tejto povinnosti 

podlieha  

c) preukázať sa rozhodnutím na ambulantný predaj od príslušného Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu.  

3) Bez vopred udeleného  „Povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 

mieste“, ako aj bez dokladu o zaplatení nájomného alebo dane za užívanie verejného 

priestranstva (pri ambulantnom predaji) je predaj a poskytovanie služieb na trhových miestach 

v meste Hurbanovo  zakázaný.  

4) Predávajúci je povinný vopred požiadať správcu trhového miesta o vydanie „Povolenia na 

predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste,“ na tlačive uvedenom v prílohe 

č. 4 tohto VZN.  
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§ 9  

Podmienky predávania výrobkov a poskytovania služieb  

  

1) Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch sú:  

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

vydané správcom trhoviska - Mestom Hurbanovo,   

b) zaplatenie vstupného od predajcu alebo nájomného za trhové miesto.  

2) O „Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste“ je potrebné 

požiadať vopred pred zahájením predaja na tlačive žiadosti uvedenom v prílohe č. 1 VZN 

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

Hurbanovo.  

3) Bez udelenia povolenia a úhrady vstupného od predajcu alebo nájomného za užívanie 

trhového miesta, sa zakazuje vykonávať predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na 

príležitostnom trhu.   

4) 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.  

5) Ďalšie podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu sú 

stanovené osobitným predpisom.  

  

§ 10  

Povinnosti predávajúcich na príležitostnom trhu  

  

1) Predávajúci na príležitostnom trhu je povinný:  

a) vopred požiadať správcu príležitostného trhu o vydanie „Povolenia na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb na trhovom mieste“ na tlačive žiadosti uvedenom v prílohe č. 4  

VZN,  

b) dodržiavať Trhový poriadok príležitostného trhu,  

c) predávať výrobky len na trhovom mieste určenom správcom trhového miesta,  

d) uhradiť vstupné od predajcu alebo nájomné za trhové miesto správcovi príležitostného 

trhu pred zahájením predaja,   

e) predávajúci nesmie svojvoľne premiestňovať predajné zariadenie patriace správcovi 

trhoviska,  

f) pri predaji kvetov a zeleniny sa povoľuje vystavovať tovar pred predajným stolom 

maximálne do 0,5 m od predajného stola,  

g) vstup motorových dopravných prostriedkov do priestorov príležitostného trhu, ktorými 

sa zásobujú predajné miesta je možný len po dobu nevyhnutnej potreby t.j. nakládky a 

vykládky tovaru, pritom je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť aby nedošlo k 

ohrozeniu osôb a to spravidla pred začiatkom predajnej doby a po jej skončení,  

h) 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,  

i) dodržiavať hygienické, veterinárne, bezpečnostné a iné predpisy v oblasti ochrany 

spotrebiteľa, odpad odkladať len na miesto na to určené,  

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

2) Predávajúci na príležitostnom trhu je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánu 

dozoru doklady a podať vysvetlenie v rozsahu určenom osobitným predpisom.  
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§ 11 

Spôsob určenia nájomného za prenajatú plochu na trhovom mieste a  

za predajné zariadenie 

  

1) Pri organizovaní príležitostného trhu sa vždy vopred určí spôsob úhrady za predajné 

miesto:   

2) Vyberanie vstupného od predajcu  

- Pri určení úhrady za predajné miesto „Výberom vstupného od predajcu“, je predajca 

povinný uhradiť vstupné vopred v hotovosti do pokladne na Mestskom úrade v 

Hurbanove, alebo poverenému pracovníkovi na mieste pred začatím príležitostného 

trhu, ak tak bolo vopred určené.  

- Cenník vstupného od predajcu je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN.  

  

3) Zaplatenie nájomného za trhové miesto  

- V prípade, že sa neurčí výber vstupného od predajcu za predajné miesto, je predajca 

povinný za užívanie predajnej plochy, resp. plochy na poskytovanie služieb, zaplatiť 

nájomné a to vopred v hotovosti do pokladne na Mestskom úrade v Hurbanove, alebo 

poverenému pracovníkovi na mieste pred začatím príležitostného trhu, ak tak bolo 

vopred určené.  

- Cenník nájomného je uvedený v prílohe č. 2 tohto VZN.  

  

4) Subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo, občianske združenia a 

spoločenské organizácie, ako aj iné organizácie, ktoré sa spolupodieľajú na organizovaní 

príležitostného trhu (podujatia) sú oslobodené od výberu vstupného a nájomného za trhové 

miesto.  

5) Prenájom prenosných predajných zariadení – drevených stánkov vo vlastníctve správcu 

trhového miesta sa prednostne určuje subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Hurbanovo alebo občianskym združeniam, ktoré sa spolupodieľajú na organizovaní 

príležitostného trhu (podujatia) a to bezplatne. V prípade neobsadenia všetkých  predajných 

zariadení – drevených stánkov subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo, 

sa zostávajúce voľné drevené stánky môžu prenajať aj iným subjektom. Za predajné 

zariadenie – drevený stánok vo vlastníctve správcu trhového miesta sa platí nájomné 

samostatne a nie je zarátané do vstupného od predajcu ani do nájomného za trhové miesto.   

6) Pri určení nájomného za prenosné predajné zariadenie – dreveného stánku, je predajca 

povinný uhradiť nájomné vopred v hotovosti do pokladne na Mestskom úrade v 

Hurbanove, alebo poverenému pracovníkovi na mieste pred začatím príležitostného trhu, 

ak tak bolo vopred určené.  

7) Cenník nájomného za prenosné predajné zariadenie–drevený stánok je uvedený 

v prílohe č. 3.  

  

§ 12  

Orgány dozoru a priestupky  

 

1) Dozor nad dodržiavaním predpisov za Mesto Hurbanovo sú oprávnení vykonávať:  

a) Správca trhoviska mesta Hurbanovo – poverení zamestnanci mestského úradu,  

b) Mestská polícia mesta Hurbanovo,  

  

2) Orgány dozoru, priestupky ako aj sankcie za zistené priestupky spolu so spôsobom ich 

riešenia sú uvedené v osobitných predpisoch.  
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§ 13 

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.).  

3) Správca príležitostných trhov kontroluje udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas 

predaja výrobkov a poskytovanie služieb a po ich skončení.  

  

§ 14  

Záverečné ustanovenia  

  

1) Všeobecne záväzné nariadenie Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo schválilo Mestské 

zastupiteľstvo v Hurbanove dňa 14.09.2017 uznesením č.  426/2017-MZ.  

2) Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove zároveň ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 118 

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

Hurbanovo, Všeobecne záväzné nariadenie č. 119 o trhovom poriadku pre príležitostný trh 

a Všeobecne záväzné nariadenie č. 120 o trhovom poriadku pre trhovisko na Ul. slobody 

v Hurbanove  

3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli, 

t.j. dňa 06.10.2017.  

      

  

  

  

 

 

  

 Mgr. Ildikó Basternák 

primátorka mesta Hurbanovo 
 

    

  


