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Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa §  6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  
zákona č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
v znení neskorších predpisov  vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď  č. 13/2012  zo 
dňa 6.11.2012 Trhový poriadok – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na  
trhovom mieste príležitostný trh Seredský hodový jarmok (ďalej len „nariadenie“). 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Toto  nariadenie vymedzuje trhové miesto , určuje podmienky predaja výrobkov  poskytovania služieb 
na trhovom mieste – príležitostný trh Seredský hodový jarmok a jeho organizačné zabezpečenie. 

DRUHÁ ČASŤ 

ZÁSADY ORGANIZÁCIE  A ZABEZPEČENIA PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU - SEREDSKÉHO 
HODOVÉHO JARMOKU 

§ 2 

Organizačné zabezpečenie 

1) Správu príležitostného trhu Seredský hodový jarmok počas jeho konania vykonáva Mesto Sereď, 
so sídlom Mestský úrad, Námestie republiky l176/10, Sereď 

2) Trhovým miestom pre konanie príležitostného trhu Seredský hodový jarmok sú ulice: Školská,  
Mlynárska, Kostolná, Vinárska, Námestie slobody. 

3) Organizačnú skupinu na zabezpečenie príležitostného trhu – Seredského hodového jarmoku určí 
riaditeľ Seredského hodového jarmoku, menovaný primátorom mesta. 

4) Trhovým dňom je určený piatok, sobota, nedeľa vždy v týždni, keď sú vyhlásené  hody. 
5) Prevádzkový a predajný čas počas trvania Seredského hodového jarmoku je určený: 

                                                                         Prevádzkový čas                         Predajný čas 
Piatok:                                                   8.00 hod. – 21.00 hod.           9.00 hod. - 20.00 hod. 
Sobota:                                                  6.00 hod. – 21.00 hod.           7.00 hod. - 20.00 hod. 
Nedeľa:                                                 7.00 hod. – 17.00 hod.            8.00 hod. - 16.00 hod. 

 
 
       Pre služby zabezpečujúce občerstvenie počas piatku a soboty je predajný čas do 23.00 hod. 
 

6) Vyhodnotenie Seredského hodového jarmoku formou správy predloží na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva riaditeľ Seredského hodového jarmoku. 

 

 

 



3 
 

TRETIA ČASŤ 

PODMIENKY PREDAJA, POVINNOST PREDÁVAJÚCICH FYZICKÝCH A PRAVNICKÝCH  
OSOB , PRAVA A POVINNOSTI SPRÁVCU PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU 

§ 3 

Všeobecné podmienky 

1) Na príležitostnom trhu – Seredský hodový jarmok je na trhovom mieste zakázané: 
a) po predajnom čase skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, debny, sudy koše a pod.) 

mimo predajného zariadenia 
b) parkovať motorové vozidlá. To neplatí, ak bolo predávajúcemu vydané povolenie                     

na odstavenie vozidla s tovarom za predajným stánkom. Vozidlá, ktorým nebolo takto 
umožnené odstavenie, musia miesto po zriadení stánku opustiť. 

c) jazdiť motorovými vozidlami, bicyklami, okrem zásobovania a technickej obsluhy. 
2) Trhové miesto - stánok  môže využívať iba osoba, ktorá ho riadne nadobudla. Premiestňovanie 

trhového miesta - predajných stánkov  a zmena lokality počas jarmoku je možné iba so súhlasom 
organizačnej skupiny Seredského hodového jarmoku. Svojvoľné premiestnenie predajného stánku 
a zmena lokality bude závažným porušením nariadenia a bude sankcionované vylúčením 
z predaja. 

3) Pri zásobovaní a dovoze  tovaru na trhové miesto je každý účastník povinný rešpektovať    pokyny 
a nariadenia organizačnej skupiny na zabezpečenie jarmoku a polície. Pri vjazde na trhové miesto 
motorovými vozidlami sú účastníci povinní riadiť sa dopravným značením. 

§ 4 

Oprávnenie na predaj 

1) Na príležitostnom trhu – Seredskom hodovom jarmoku môžu na základe povolenia mesta      
Sereď predávať výrobky a poskytovať služby 1/: 
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 podľa osobitných predpisov 2/. 
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou. 

2) Predávať výrobky podľa ods. 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania iných 
členských štátov Európskej únie. 

3) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 
mieste vydáva Mesto Sereď rozhodnutím. 

§ 5 

Miestna daň za užívanie verejného priestranstva počas konania Seredského hodového 
jarmoku 

Miestna daň za krátkodobé užívanie verejného priestranstva počas konania Seredského hodového 
jarmoku je stanovená podľa Prílohy č.1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia. 

§ 6 

Sortiment a obmedzenia predaja 

1) Na trhový predaj možno ponúknuť nasledujúci tovar bez obmedzujúcich podmienok : 
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel 
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky 
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste 
d) balená zmrzlina 
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e) ovocie a zelenina 
f) kvetiny  
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií 
h) spotrebné výrobky – textilné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky,        

výrobky spotrebnej elektrotechniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, 
drogistický tovar, športové potreby, hračky     

i) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú  určené pre konzum ľudí / kvety, priesady, ozdobné 
kry, semená a pod./ 

j) všeobecne známe byliny 
2) Tovar, pri predaji, ktorého musia byt splnené podmienky stanovené osobitnými predpismi t.j. 

vyžaduje sa osvedčenie – atest : 
a) včelí med musí byť hygienicky a zdravotne  nezávadný, plnený do hygienicky nezávadných 

obalov s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia, doby použiteľnosti. 
Med môžu predávať len právnické a fyzické osoby,  ktoré majú osvedčenie o spôsobilosti 
podmienok pre túto činnosť vydané príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, 

b) huby možno predávať len na základe osvedčenia o poznaní húb, vydaného Botanickým 
ústavom Slovenskej akadémie vied Bratislava, oddelenie patologickej biológie a mykológie. 
Oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov húb, ktoré sú v osvedčení uvedené, 

3) Na trhových miestach sa môžu predávať potravinárske výrobky v pojazdných predajniach                      
po dohode s príslušnými orgánmi potravinového dozoru. /3. 

§ 7 

Zákaz predaja 

Na trhovom mieste je zakázané predávať : 
a) zbrane, strelivo 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky 
c) tlač a iný tovar, ktorý ohrozujú mravnosť 
d) tabak a tabakové výrobky 
e) lieky 
f) jedy, omamné a psychotropné látky 
g) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo 
h) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov  a nebezpečné živočíchy 
i) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb 
j) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín. 

  
§ 8 

Druhy poskytovaných služieb 

Na trhovom mieste možno 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) reklama, poradenské služby 
g) technicko-zábavná činnosť 
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§ 9 

Podmienky predaja 

1) Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné dodržiavať všetky 
hygienické a veterinárne predpisy, nariadenia v oblasti obchodu, cien, poplatkov a všetky ostatné 
súvisiace predpisy a tiež podriadiť sa kontrole oprávnenými osobami. 

2) Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať riadne pridelené predajné miesto, t.j. zaplatenie 
príslušnej dane za krátkodobé užívanie verejného priestranstva schválenej podľa prílohy č.1 tohto 
Všeobecne záväzného nariadenia. 

3) Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť, 
pokiaľ je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných predpisov alebo v akosti predávajúcim 
uvádzanej.  

4) Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru 
na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a  akosti. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu potvrdenie o 
odobratí vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej hodnotu. 

5) Ak sa kontrolou zistí, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám stanovených všeobecne 
záväznými predpismi, kontrolný orgán: 

a) zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej 
nezávadnosti a akosti,  ako i peňažnú sankciu podľa platných právnych predpisov, 

b) upozorní na túto skutočnosť správcu príležitostného trhu a príslušný orgán potravinového 
dozoru 

6) Mesto Sereď a príslušné orgány potravinového dozoru  môžu obmedziť alebo zakázať predaj 
niektorých tovarov vzhľadom na podmienky predaja, akosť a nákazovú situáciu. 

7) Potraviny a nápoje môžu byť podávané len v jednorazových nenávratných obaloch a pohároch. 
8) Počas neprítomnosti majiteľa stánku určiť zodpovedného zástupcu. 

§ 10 

Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb 

1)  Predávajúci je povinný : 
a) dodržiavať podmienky predaja a trhový poriadok 
b) predávať len na predajnom mieste určenom správcom  Seredského hodového jarmoku 
c) označiť predajné miesto menom a adresou fyzickej alebo právnickej osoby zodpovednej za 

predaj tovaru, poskytovanie služieb 
d) dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy 
e) tovar viditeľne označiť cenovkami a akostnou triedou, zabezpečiť predaj v súlade 

s cenovými predpismi a ceny správne účtovať, nesmie uvádzať o predávanom tovare 
nepravdivé údaje s cieľom oklamať alebo poškodiť spotrebiteľa 

f)  riadne informovať o vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku 
oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami 

g) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi 
prekontrolovať si správnosť týchto údajov, používať len váhy, miery a závažia opatrené 
platnou ciachou udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po 
skončení  predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané 

h) na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady (podľa charakteru 
predaja) : 
- preukaz totožnosti 
- povolenie Mesta Sereď k predaju, 
- živnostenské oprávnenie (živnostenský list, výpis z obchodného registra), ak 

predávajúci sám  nemá povolenie k podnikaniu potvrdenie príslušného obecného alebo 
mestského úradu o vlastníctve pôdy alebo záhrady 

- doklad o nadobudnutí predávaného tovaru 
- zdravotný preukaz ak to vyžaduje povaha predávaného tovaru 
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- osvedčenie o poznaní   húb a liečivých rastlín, doklad o kontrole zdravotnej 
nezávadnosti, veterinárne osvedčenie a pod. 

§ 11 

Práva a povinnosti správcu trhového miesta 

1) Správca príležitostného trhu je povinný zabezpečiť: 
a) zverejnenie trhového poriadku na viditeľnom mieste a prístupnom mieste 
b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a 

poskytovaní služieb na trhovom mieste 
c) prideľovanie miest na predaj predávajúcim podľa kapacitných možností trhového miesta  
d) sociálne zariadenie pre predávajúcich a kupujúcich  
e) prívod vody a odtok odpadových vôd, elektrické prípojky pre predávajúce subjekty 
f) dostatok odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadkov a ich pravidelné 

vyprázdňovanie 
g) trvale udržiavanie priestorov trhového miesta v čistote a v poriadku  
h) dodržiavanie hygienických a proti epidemiologických predpisov a opatrení 
i) v prípade potreby poskytnutie vhodného priestoru s tečúcou pitnou vodou, mydlo a uterák, 

potrebnú osobnú a vecnú pomoc príslušným orgánom potravinového dozoru 
j) dozor nad dodržiavaním trhového poriadku a ostatných platných zákonov a v prípade 

potreby prizvať k zjednaniu nápravy  i príslušníkov Mestskej polície 
k) kontrolu oprávnenosti predaja jednotlivými osobami (oprávnenie na podnikanie v danej 

oblasti, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydané Mestom Sereď) 
l) umiestnenie informačnej tabule pre potreby trhovníkov 
m) také konanie na trhovom mieste, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku občanov 
n) spoluprácu s orgánmi vykonávajúcimi kontrolnú činnosť na trhovom mieste 
o) zabezpečiť podmienky na ochranu zdravia, bezpečnosti a požiarnej ochrany 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

ORGÁNY DOZORU A KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

§ 12 

Orgány dozoru a kontrolná činnosť 

1) Kontrolnú činnosť  nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na území mesta 
Sereď vykonávajú kontrolné orgány, ktorými sú: 

a) Primátor mesta 
b) Poverení zamestnanci mesta Sereď 
c) Hlavný kontrolór mesta Sereď 
d) Mestská polícia Sereď 

 
2)  Každý predávajúci je povinný sa na požiadanie kontrolných orgánov preukázať príslušnými    

platnými dokladmi. 
 

3) Kontrolné orgány 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. 
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§ 13 

Priestupky a sankčné opatrenia 

1) Priestupku podľa § 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších     
predpisov sa dopustí ten, kto : 

a) vykonáva trhový predaj mimo riadnej prevádzkarne bez právoplatného rozhodnutia Mesta 
Sereď 

b) vykonáva trhový predaj mimo určených trhových miest 
c) nepredloží kontrolným orgánom právoplatné rozhodnutie Mesta Sereď, oprávňujúce na predaj 
d) poruší resp. nedodrží niektorú povinnosť vyplývajúcu z tohto VZN 

2) Príslušníci mestskej polície a poverení zamestnanci mestského úradu sú oprávnení za priestupky 
podľa ods. 1 uložiť pokutu v blokovom konaní v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov. 

3) Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia tohto VZN môže primátor mesta uložiť 
právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 € podľa               
§ 13 ods.  9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

4) Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 
pokutu do výšky 16 596 € podľa ustanovení § 12 ods. 2 zákona SNR č. 178/1998 Z.z. v znení 
neskorších predpisov: 
a) ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia obce alebo správcovi trhoviska za porušenie 

povinností správcu trhoviska podľa § 5 ods. 1 a 3 zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, 

b)  ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú 
obcou určené na predaj, 

c) ktorá na trhovom mieste predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v trvalých 
prevádzkarniach, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch 
a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto 
určených miest, 

d) fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej 
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3 
zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

PIATA ČASŤ 

§ 14 

Záverečné ustanovenia 

1) Mestské zastupiteľstvo sa na tomto nariadení uznieslo dňa  .......................2012. 
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013. 
3) Účinnosťou tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2005– 

Trhový poriadok - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste 
príležitostný trh Seredský hodový jarmok v platnom znení. 

 
 
 
 
 
 
______________________    
1/ § 10 zákona č. 178/1998 Z.z.  
2/  zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov 

3/   § 21 zákona NR SR č. 158/1995 Z. z. o potravinách      


