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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HURBANOVO Č. 30 
 

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

 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na základe ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 
178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
vydáva toto 

 
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania slúžieb 

na trhových miestach v meste Hurbanovo 
 
 

čl. 1 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ upravuje podmienky predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy mesta pri zriaďovaní 
a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji 
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru 
pri kontrole dodržiavania zákona číslo 178/1998 z.z. /ďalej len zákona/. 

 
§ 2 

Základné pojmy 
 

1. Trhovým miestom sa rozumie trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný 
predaj. 

 
a) trhovisko je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na 

sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
b) tržnicou sa rozumie kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb v prevádzkárňach(1) a na prenosných predajných 
zariadeniach 

c) príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne 
a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových 
a iných spotrebných výrobkov v primetanom množstve občanmi medzi sebou 

d) ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj 
na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny 
predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou: za stánok s dočasným 
stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné 
zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa 
osobitného predpisu (2). 

1) §17 zákona č. 455/1995 Zb. o živ. podn. V znení neskorších predpisov 
2) § 54.57 zákona č. 50/1976 Zb. /úplné znenie č. 109/1998 Z.z./ 
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2. Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj priestranstvo alebo nebytový 

priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho 
vlastníkom, ho prenajíma na ambulantný predaj. 

3. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať 
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa 
osobitných predpisov (3). 

 
§ 3 

Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
 

1. Povolenie na zriadenie trhového miesta, s výnimkou prenosných predajných zariadení 
a pojazdných predajní, a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 
mieste vydáva mesto /MsÚ Hurbanovo/ na základe predloženej žiadosti. 

2. Trhoviskom a príležitostným trhom v katastrálnom území mesta Hurbanovo sú: 
 

a) ul. Slobody 
b) Priestranstvo pred obchodným domom Meteor 
c) Kultúrny dom 
d) Bagrovisko Bohatá 
e) Areál štadiónu FC Zlatý Bažant 

 
3. Presný termín a čas predaj bude vyhlásený v mestskom rozhlase. 
4. Na trhových miestach uvedených v § 3 ods. 2 písm. b/ sa povoľuje predaj: 
 

a) produkty rastlinnej výroby vrátane zeleninárstva a záhradníctva, produkty 
živočíšnej výroby podľa osobitných predpisov /vajcia/ a lesné plodiny 

b) potraviny a spotrebné výrobky podľa § 7 tohto VZN. 
 
 

§ 4 
Správa trhoviska, príležitostného trhu a ostatných trhových miest 

 
1. Správu trhoviska a príležitostného trhu vykonáva príspevková organizácia mesta 

Technické služby Hurbanovo. 
2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva Mestský úrad Hurbanovo. 
3. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2 ods. zákona č. 

178/1998 Z.z., za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ. 
 
 

§ 5 
Práva a povinností správcu trhoviska a príležitostného trhu 

 
1. Pre trhovisko a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový 

poriadok, ktorý mesto po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením 
/príloha VZN/. 
Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste. 

 
3) napr. zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, 
vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 246/1995 Z.z. 
o certifikácií výrobkov 



Mesto Hurbanovo VZN č. 30 strana č. 4 
   
 
 
2. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných 

podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 
 

3. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho 
 

a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti /ďalej len oprávnenie a 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 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/ občanmi 
medzi sebou na príležitostných trhoch. Primeranosť množstva týchto 
predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím 
na charakter a stav predávaných výrobkov. 

 
4. Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho 

a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb. Oprávnenie na podnikanie /odsek 3 
písm. a/ a doklad o nadobudnutí tovaru / odsek 3 písm. b/ sa nevyžadujú, ak ide 
o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom 
množstve. 

 
 

§ 6 
Zákaz predaja niektorých výrobkov 

 
Na trhových miestach sa zakazuje predávať 

 
a) zbrane a strelivo 
b) výbušniny a pyrotechnické výroby 
c) tlač a iné veci ktoré ohrozujú mravnosť 
d) tabak a tabakové výrobky 
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje 
f) jedy, omamné a psychotropné látky 
g) lieky 
h) automobily, motocykle, ich súčiastky s príslušenstvom 
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy 
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na 

propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi 
a združeniami chovateľov. 
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§ 7 
Obmedzenie predaja výrobkov 

 
1. Na trhových miestach sa môžu predávať po dohode s orgánmi potravinového dozoru 

nasledovné potravinárske výrobky: 
 

- cukor, múka, soľ a olej v spotrebiteľskom balení, 
- ďalšie potravinárske výrobky, ktoré určí mesto VZN o trhovom poriadku 

 
2. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 

elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské 
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať 
len v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred 
prevádzkarňou jej prevádzkovateľom. 

3. Obmedzenie podľa odseku 2 sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené 
s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh. 

 
 

§ 8 
Druhy poskytovaných služieb 

 
Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby: 

 
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,  
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,  
c) oprava dáždnikov, 
d) kľúčové služby, 
e) ďalšie služby, ktoré určí mesto VZN o trhovom poriadku. 

 
§ 9 

Ambulantný predaj 
 

1. V meste Hurbanovo sa ambulantne môžu predávať: 
 

a) knihy, denná a periodická tlač, 
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
c) jedlá a nápoje na priamu konzumáciu na mieste,  
d) balená a nebalená zmrzlina, 
e) ovocie a zelenina,  
f) kvetiny, 
g) žreby okamžitých lotérií a žrebovaných vecných lotérií. 

 
2. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného 

predpisu. 
3. Pre ambulantný predaj na verejných priestranstvách miesto, podmienky predaja 

a prevádzkový čas určuje primátor mesta pri vydaní povolenia. 
4. Ambulantný predaj pri cestách v kat. mesta Hurbanovo sa zakazuje. 
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§ 10 
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 

 
Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky 

a poskytovať služby: 
 

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných 
predpisov, 

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej 
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 

c) občania predávajúce vlastné použité výrobky a v primeranom množstve medzi 
sebou. 

 
 

§ 11 
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

 
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu, 
c) používať elektronické 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) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov s výnimkou 

osôb uvedených v § 10 písm. a) a c). 
 

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi 
trhového miesta s ambulantným predajom a orgánom dozoru: 

 
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 príležitostný trh, 

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to 
vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,  

d) pri predaji húb doklad ich znalosti,  
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného 

predpisu, 
f) doklad o nadobudnutí tovaru: doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných 

použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve, 
g) autorizovanú inšpekčnú knihu. 
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§ 12 
Orgány dozoru a sankcie 

 
1. Dozor nad dodržiavaním zákona vykonávajú: 

 
a) Slovenská obchodná inšpekcia, 
b) Okresný úrad Komárno, 
c) Mesto Hurbanovo – primátorka mesta alebo nej poverené osoby: 

 
- MsÚ Hurbanovo – oddelenie regionálneho rozvoja 
- Mestská polícia Hurbanovo 
- Hlavný kontrolór mesta Hurbanovo 

 
2. Orgány dozoru môže uložiť pokutu 

 
a) od 50.000,- Sk do 500.000,- Sk fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá 

zriadila trhové miesto bez povolenia alebo správcovi trhoviska za porušenie 
povinnosti podľa § 5 ods. 1 a 3, 

b) od 5.000,- Sk do 500.000,- Sk fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá 
predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo 
ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktoré sa môže predávať len 
v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhovisku, na príležitostných trhoch 
a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom, mimo takto určených miest.  

 
3. Pokuty uložené Slovenskou obchodnou inšpekciou a okresným úradom Komárno sú 

príjmom štátneho rozpočtu, pokuty uložené mestom sú príjmom mesta Hurbanovo. 
4. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových 

miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové 
miesto alebo bez povolenia predáva, poskytuje služby na trhovom mieste. 

5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie 
povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 

6. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinnosti uložená pokuta podľa 
osobitných predpisov. 
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čl. II 
 

§ 13 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove číslo 

424/1998 zo dňa 13. augusta 1998. 
2. Týmto VZN sa ruší trhový poriadok schválený uznesením MsZ Hurbanovo číslo 

23/1992 zo dňa 3. apríla 1992. 
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove. 
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dní po zverejnení. 
 
 

 
 

JUDr. Margita  Z e m k o v á 
primátorka mesta 


