
Dôvodová správa: 

 

     Mestský úrad v Seredi  predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste Sereď, trhový poriadok pre mestské trhovisko a trhové poriadky pre 
príležitostné trhy. 

 V súčasnosti  má   mesto  platné   VZN č.  4/2007,  ktorým  sa  upravujú podmienky 
predaja výrobkov  a  poskytovania   služieb  na  trhových miestach  mesta Sereď, ktoré 
obsahuje neaktuálne ustanovenie o určení trhových miest a tiež obsahuje niektoré  
ustanovenia, ktoré v plnom znení preberajú  ustanovenia zákona č.178/1998 Z. z. 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 178/1998 Z. z“)    a VZN č. 3/2007 - Trhový poriadok 
pre mestské trhovisko na Mlynárskej ul.    

V súčasnosti mesto nemá platné všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje trhový 
poriadok pre príležitostné trhy. 

V nadväznosti na uvedené a blížiaci  sa termín  konania príležitostného trhu Seredský 
hodový jarmok sme sa rozhodli spracovať návrh  nového VZN, ktoré upravuje druh, obdobie 
konania a rozsah príležitostných trhov; druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
na trhových miestach; trhové dni,  predajný  a prevádzkový čas na trhových miestach; ďalšie 
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových  miestach a súčasne sa týmto 
nariadením vydáva   trhový  poriadok  pre mestské  trhovisko a trhové poriadky pre 
príležitostné trhy. 

 

V zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z.   obec  všeobecne záväzným nariadením 
upraví  predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, najmä: 

a) druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,  
b) druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov,  
c) trhové dni, predajný a prevádzkový čas,  
d) technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom,  
e) ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce.  
      

V zmysle §5 ods.1 zákona č.178/1998 Z. z.  je správca trhoviska povinný vypracovať  
trhový poriadok, ktorý po schválení obec vydá  všeobecne záväzným  nariadením. Trhový 
poriadok musí obsahovať: 
 
a) určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, 
b) označenie  trhoviska, tržnice a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných 

výrobkov  a   poskytovaných služieb, 
c) podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať, 
d) údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase, 
e) pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení, 
f) spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo cenník  

vstupného na príležitostných trhoch, 



g) pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a 
po skončení prevádzky, 

h) meno, priezvisko a adresu bydliska správcu trhoviska, ak je ním fyzická osoba, alebo názov 
a adresu sídla, ak je ním právnická osoba. 

 
Návrh VZN je členený na časti: 

I. časť – podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
na území mesta Sereď 

II. časť- Trhový poriadok pre mestské trhovisko na Mlynárskej ulici 

III. časť –Trhový poriadok pre Seredský hodový jarmok 

IV. časť- Trhový poriadok pre Vianočné trhy 

V. časť – Trhový poriadok pre Seredské kultúrne leto 

VI. časť – Trhový poriadok pre predajné trhy v Dome kultúry 

VII. časť – spoločné ustanovenia 

Zároveň  návrh obsahuje zrušovacie ustanovenie, ktorým sa ruší VZN č.  4/2007 o  
podmienkach predaja výrobkov  a  poskytovania   služieb  na  trhových miestach mesta Sereď  
a VZN č. 3/2007 - Trhový poriadok pre mestské trhovisko na Mlynárskej ul.  

Návrh VZN  prerokovala  legislatívno-právna komisia, finančná a podnikateľská komisia,  bol 
predložený na pripomienkovanie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Galante a 
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Galante a  zverejnený na úradnej tabuli 
a na internetovej stránke mesta od 28.03.2014. 

Cieľom predloženého  návrhu VZN   je komplexne upraviť predaj a poskytovanie služieb  na 
trhových miestach v meste určiť trhové miesta, lokality na zriadenie trhových miest 
s ambulantným predajom  na území mesta Sereď ako aj schválenie a vydanie trhových  
poriadkov pre príležitostné trhy. 

 

 

 

 

 


