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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 
 

č. 9/2013 zo dňa 21. 05. 2013 

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta 

Sereď  č. 1/2005 Trhový poriadok – o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste príležitostný 

trh Seredský hodový jarmok zo dňa 1.3.2005 v znení neskorších 

nariadení 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Schválené MsZ v Seredi  dňa: 21. 05. 2013 

Účinnosť od:  10. 06. 2013 



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 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), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Sereď  č.9/2013  zo dňa 21.05.2013 , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie 

mesta Sereď č. 1/2005 Trhový poriadok – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhovom mieste príležitostný trh Seredský hodový jarmok  v znení neskorších nariadení 

(ďalej len „nariadenie“): 

 

Čl.  I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005  Trhový poriadok – o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhovom mieste príležitostný trh Seredský hodový jarmok zo dňa 1.3.2005 

v znení neskorších nariadení sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

1)  § 3 vrátane nadpisu znie: 

§ 3 

Spôsob určenia nájomného  za prenajatú plochu počas konania Seredského hodového 

jarmoku 

1. Nájomné za prenajatú plochu počas konania Seredského hodového jarmoku sa určuje podľa 

prílohy č.1 tohto nariadenia v nájomnej zmluve.  

 

 

2)   V § 4 ods. 2 sa prvá veta mení nasledovne: 

Trhové miesto môže využívať iba ten predávajúci alebo poskytovateľ služby/osoba, ktorému bolo 

vydané povolenie na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb a s ktorým správca trhoviska 

uzavrel nájomnú zmluvu. 

 

3)    § 5 znie :  

1) Na príležitostnom trhu – Seredskom hodovom jarmoku môžu na základe povolenia vydaného 

mestom Sereď  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) FO predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou 

2) Predávať výrobky podľa písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania iných 

členských štátov EU. 

 

4)  §7 znie : 

     Na trhových miestach príležitostného trhu sa zakazuje predaj výrobkov, ktorých predaj je 

zakázaný zákonom 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 , zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov.   

 

5) V § 9 ods. 2 znie: 



     Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať pridelené predajné miesto, povolenie na predaj 

výrobkov alebo poskytovanie služieb a zaplatené nájomné za prenajatú plochu podľa prílohy č. 1 

tohto nariadenia. 

 

6) V §9 sa vypúšťa znenie odseku 9 a doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9 

 

 

 

 

7) §10 znie : 

     Predávajúci na príležitostnom trhu je povinný dodržiavať povinnosti, ktoré predávajúcim  určuje 

v §10 zákon 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 ), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov .  

 

 

 8)  § 11 znie: 

Na príležitostnom trhu má správca trhoviska práva a povinnosti správcu trhoviska v rozsahu 

určenom zákonom 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 ), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov.   

 

 

 9)  §13 vrátane nadpisu znie : 

§13 

Kontrolná činnosť a sankcie  

 

1) Dozor nad dodržiavaním zákona 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 ), zákona č. 

250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vykonáva:  

         a) Slovenská obchodná inšpekcia,  

          b) mesto Sereď. 

  (ďalej len „orgány dozoru“)  

 

2) Kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostnom trhu v rozsahu zákona a 

tohto nariadenia vykonáva mesto Sereď.   

 

3) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia na príležitostnom trhu vykonáva  :  

             a) Mestská polícia Sereď, 

             b) Hlavný kontrolór mesta Sereď. 

 

4) Pokuty a iné sankcie ukladané orgánmi dozoru podľa zákona 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 ), 

zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 



372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako i oprávnenia dozorných, 

inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov
1
 nie sú týmto 

nariadením dotknuté. 

 

 

Čl. II 

 

1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva v Seredi č. xx/2013 dňa 

21.05.2013. 

2) Toto nariadenie  nadobúda účinnosť  10. júna  2013. 

 

V Seredi, dňa 21. 05. 2013  

 

         

                                                                                           Ing. Martin Tomčányi 

                                                                                                    primátor mesta       

 

 

Deň vyhlásenia:   

Deň zvesenia:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1/

 napr. zákon č.250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o 

Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb. (úplné znenie č. 

32/1992 Zb.), zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej 

inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 271/1991 Zb., zákon č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 

239/1991 Zb. (úplné znenie č. 215/1992 Zb.), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a 

skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z., zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z.z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 

Z.z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 386/1996 Z.z. , zákon č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, 

zákon 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 



10) Príloha č. 1  nariadenia znie:              

                                 

Príloha č. 1   

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď  

Trhový poriadok – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom 

mieste, príležitostný trh Seredský hodový jarmok                                      

   

   

Nájomné za prenajatú plochu počas  hodového jarmoku  je určené podľa druhu predávaného 

tovaru alebo poskytovaných služieb:  

 

 

1)  Služby občerstvenia a reštauračné služby spojené s predajom alkoholických nápojov 

     3 dni                                     2 dni                                    nedeľa 

     490 €                                    390 €                                    150 € 

 

2)  Služby občerstvenia a reštauračné služby bez alkoholických nápojov              

     3 dni                                      2 dni                                     nedeľa 

     440 €                                     290 €                                    100 € 

   

 3)  Výroba a predaj sladkého a slaného pečiva ( napr. trdelníky, donutky) 

       3 dni                                      2 dni                                    nedeľa 

190  €                                     155 €                                     50 €                                 

  

4) Predaj výrobkov spotrebnej elektroniky, textilné a odevné výrobky, obuv, kožená galantéria, 

výrobky priemyselného charakteru, domáce potreby, drobný tovar, klenoty, drogéria, kozmetika, 

foto - kino, umelé kvety a spotrebný tovar 

       3 dni                                        2 dni                                    nedeľa 

100  €                                        80 €                                     30 € 

 

5) Predaj vlastných predmetov domácej výroby -  textil, odevy, predaj hračiek, bižutérie      

upomienkových a ozdobných predmetov., balónov, časopisov, kníh, ozdobné a okrasné rastliny 

a dreviny 

       3 dni                                         2 dni                                   nedeľa 

      50 €                                           40 €                                    15 € 

 

6)   Reklama a prezentácia výrobkov a služieb, predaj potravinárskych výrobkov 

      3 dni                                          2 dni                                   nedeľa 

      100 €                                         70 €                                    20 € 

 

7)  Predaj pukancov, cukrovej vaty, jadierok, výrobkov z medu, medovníkov a cukroviniek  

     vlastnej výroby 

     3 dni                                           2 dni                                   nedeľa 

      40 €                                            30 €                                    10 €               

  

8)  Predaj ovocia a zeleniny 

     3 dni                                           2 dni                                   nedeľa 

      50 €                                            35 €                                    20 €     

 

9)  Predaj vlastných predmetov domácej výroby spojený s ukážkou výroby  

       3 dni                                         2 dni                                   nedeľa 

       15 €                                          10 €                                     5 €  

 

 



10) Nájomné za prenajatú plochu pre technicko-zábavnú činnosť: 

 

      100,-€/atrakcia  

- detská manéž, 

- strelnica, 

- malý kolotoč, 

- detský vláčik, 

- šmykľavka, 

- helikoptéry, 

- detské kamióny                                                            

 
     400,-€/atrakcia  

- bobová dráha, 

- loď, 

- chobotnice, 

- lavica             
 

    500,-€/atrakcia 

- Calypso, 

- Autodrom, 

- Break dance  

       

 

    700,-€/atrakcia 

- Extreme        

 

 

     800,-€/atrakcia 

- Move It   


