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TRHOVÝ    PORIADOK 
 
 

Trhový poriadok mesta Hurbanova je prílohou všeobecne záväzného nariadenia mesta 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku v meste Hurbanovo. 

Schválený a vydaný bol Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove pre územie mesta 
Hurbanovo s účinnosťou od ....................  do ..................... 
 

MESTSKÉ TRHOVISKO NA ULICI SLOBODY V HURBANOVE 
 
Správca trhoviska: TS Hurbanovo, príspevková organizácia mesta Hurbanova 
 
1) Trhové dni, predajný a prevádzkový čas: 

 
pondelok        -        sobota  
6.00 hod.        -      7.00 hod. 

 
2) Príležitostné trhy na nasledovných miestach: 
 

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 predaja bude vyhlásený v mestskom rozhlase. 
 
 

čl. 1 
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, 
 
 

čl. 2 
Sortiment a obmedzenie predaja výrobkov 

 
A/ TRHOVISKO 
 
Na trhovisku sa môžu predávať: 
 
1. Po dohode s orgánmi potravinového dozoru sa môžu predávať nasledovné 

potravinárske výrobky: 
 

- cukor, múka, soľ, olej, cukrovinky, konzervy v spotrebiteľskom balení 
- med – musí byť zdravotne nezávadným plnený do hygienicky vyhovujúcich, 

označených obal (výrobca, názov medu, hmotnosť, dátum plnenia, doba 
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použiteľnosti). Med môžu ponúknuť právnické alebo fyzické osoby, ktoré 
majú osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre túto činnosť, vydané príslušnou 
okresnou veterinárnou správou alebo je tovar sprevádzaný dodacím listom 
právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej k tejto činnosti 

- huby – len huby vypestované a balené oprávnenými pestovateľmi 
v označenom spotrebiteľskom balení. 

- Predaj sušených húb, okrem sušených húb vyrábaných a balených 
oprávnenými výrobcami, je zakázaný!    

 
2. Produkty rastlinnej výroby vrátane zeleninárstva a záhradníctva, lesné plodiny 

a dreviny, produkty živočíšnej výroby podľa osobitných predpisov /vajcia/. 
 

- Jedná sa o predaj neoznačených slepačích konzumných vajec z vlastnej 
výroby, tzv. prebytkov ak pochádzajú z vlastného chovu predávajúceho, počet 
predávaných vajec nepresahuje 200 ks za deň, a vajcia nie sú staršie ako 14 dní 
odo dňa znášky. 

- Vianočné stromčeky, chvoje, šišky, čečinu a výrobky z nich možno predávať 
len na základe preukázaného potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia /na 
základe súhlasu majiteľa lesa, potvrdeného príslušným obecným úradom/. 

- Poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí /kvety, 
priesady kvetov a zelene, ozdobné kríky, semená a pod./ 

- Ovocie a zelenina – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám /predávaná 
zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené/. 

 
3. Predaj z prívesov a nákladných áut je zakázaný! /s výnimkou zemiakov na zimné 

uskladnenie/ 
 
B/ PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY 
 
Na príležitostných trhoch sa môžu predávať: 
 
1. Tovar vymenovaný v odseku A/ bod 1 a 2 
2. Spotrebné výrobky: textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, 

elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské 
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky. 

3. Obmedzenie predávania tovaru iba na príležitostných trhoch podľa odseku 2 sa 
nevzťahuje na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním 
nových výrobkov na trh. 

4. Priemyselný tovar, ak povaha výrobku alebo technické podmienky na trhu umožňujú 
prevedenie funkčnosti. 

5. Sezónne a úžitkové predmety /k vianočným, veľkonočným sviatkom, alebo k iným 
príležitostiam/. 

6. Kozmetické, pracie a čistiace prostriedky – sa môžu predávať len na základe 
schválenia príslušného Slovenského testovacieho centra /SKTC/. 

7. Predaj z prívesov a nákladných áut aj na príležitostných trhoch je zakázaný! /s 
výnimkou zemiakov na zimné uskladnenie/. 
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čl. 3 
Zákaz predaja niektorých výrobkov 

 
Na trhovom mieste /trhovisko, príležitostný trh a ambulantný predaj/ sa  z a k a z u j e  

predávať: 
 
a) zbrane a strelivo 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky 
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 a príslušenstvo 
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/. 

k) surové kravské, kozie a ovčie mlieko, mliečne výrobky z tepelne neošetreného 
kravského, kozieho a ovčieho mlieka 

l) vajcia  v o d n e j  hydiny 
 
 

čl. 4 
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný 

 
a) označiť svoje predajné zariadenia podľa osobitných predpisov 
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu 
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov 
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovanie služieb v čistote, 

dodržiavať hygienu, 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 čl. 5 bod d/ a c/ tohto trhového poriadku. 
 

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

a predajné zariadenie a 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 doklad o ich znalosti 
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu 
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f) doklad o nadobudnutí tovaru – doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných 
použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve 

g) autorizovanú inšpekčnú knihu. 
 
 

čl. 6 
Povinnosti správcu trhoviska 

 
Povinnosťou správcu trhoviska je: 
 
a) Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku pri predaji 

výrobkov a poskytovaní služieb. 
b) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho: 

 
- oprávnenie na podnikanie v danej oblasti /ďalej len oprávnenie na podnikanie/ 

podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb na trhovisku a príležitostnom trhu 

- doklad o nadobudnutí tovaru 
- používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov 
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov 

a poskytovania služieb a po ich skončení 
- dodržiavanie trhového poriadku 
- 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. 
Oprávnenie na podnikanie o doklade o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak 
ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou 
v primeranom množstve. 

 
c) prideľovať predávajúcim miesto k predaju za stanovený poplatok 
d) dbať, aby trhové stoly boli označené menom a adresou osoby zodpovednej za predaj 
e) zabezpečovať čistenie trhoviska a podmienky hygieny predaja 
f) zaistiť vyhradený priestor s uzatváranými nádobami na dočasné skladovanie 

odpadkov. 
 
 

čl. 7 
Orgány dozoru a sankcie 

 
1. Dozor nad dodržiavaním zákona na území mesta vykonávajú: 

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

 
- MsÚ odd. regionálneho rozvoja 
- Mestská polícia 
- Hlavný kontrolór mesta 
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2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu 
 

a) od 50.000,- Sk do 500.000,- Sk fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá 
zriadila trhové miesto bez povolenia /§ 3 ods. 1 zák. č. 178/1998 Z.z./. 

b) od 5.000,- Sk do 50.000,- Sk fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá 
predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia /§ 3 ods. 
1 zák. č. 178/1998 Z.z./ alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, 
ktorých predaj je zakázaný /§ 6 zák. č. 178/1998 Z.z./ alebo ktoré nie sú určené 
mestom na predaj /§ 7 ods. 1 zák. č. 178/1998 Z.z./, alebo predáva výrobky, 
ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, stánkoch s trvalým 
stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej 
prevádzkovateľom, mimo takto určených miest /§ 7 ods. 2 zák. č. 178/1998  
Z.z./. 

 
3. Pokuty uložené Slovenskou obchodnou inšpekciou a okresným úradom 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 výrobky alebo poskytuje služby na trhovom 
mieste. 

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

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

 
 

čl. 8 
Poplatky za predaj na trhovisku 

 
Predávajúci na trhovisku a na príležitostných trhoch sú povinný nasledovné trhové 

poplatky: 
 
1. Celoročný prenájom stánku s trvalým stanovišťom 
      za každý m2 ....................................................................................  550,- Sk/ rok 
2. Celoročný prenájom trhového stola bez zastrešenia 
     za každý m2 ....................................................................................  450,- Sk/ rok 
3. Jednodenný prenájom trhového stola .............................................  50,- Sk 
4. Poplatok za prenájom trhového stola ..............................................   20,- Sk 
5. Užívania verejného priestranstva na predaj tovaru a inom vyhradenom mieste  

za každý  začatý m2 ........................................................................   30,- Sk/m2 
6. Poplatok za 1 m2 nebytového priestoru na deň ..............................  5,- Sk/m2 
7. Poplatok za prenájom trhového stola na základe povolenia na trhový predaj je splatný 

v termíne uvedenom v povolení. Povolenie vydáva príspevková organizácia Technické 
služby mesta Hurbanovo. 

 
 
V Hurbanove, dňa 3. augusta 1998 

Marta   K a v e c k á 
riaditeľka TS Hurbanovo 


