
Dôvodová správa: 

 
    Mestský úrad v Seredi  predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhových miestach zriadených  na území mesta Sereď   a  trhový poriadok pre mestské 
trhovisko a príležitostné trhy, a ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia 
mesta Sereď (ďalej len VZN).  
      Návrh VZN je vypracovaný na základe 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 
(ďalej zákon č. 178/1998 Z. z. ). 
     V zmysle § 3 ods. 8 zákona č. 178/1998 obec všeobecne záväzným nariadením upraví 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.  
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. je správca trhoviska povinný vypracovať trhový 
poriadok, ktorý obec po schválení vydá všeobecne záväzným nariadením. 
     V súčasnosti  má   mesto  platné   VZN č.  3/2014,  ktorým  sa  upravujú podmienky predaja 
výrobkov  a  poskytovanie   služieb  na  trhových miestach  mesta Sereď a vydávajú sa trhové 
poriadky pre mestské trhovisko a príležitostné trhy, schválené Mestským zastupiteľstvom  
v Seredi 15. 04. 2014. Následne po schválení VZN bol zákon č. 178/1998 Z. z. novelizovaný, 
a to  zákonom č. 101/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa 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 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony s účinnosťou od 01. 07. 2014 a  zákonom č. 199/2014,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
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 v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 17. 07. 2014. Tieto novely priniesli 
niektoré zmeny vo forme predaja ako aj spresnenie  výkladu niektorých ustanovení zákona.  
     Okrem  úprav vyplývajúcich zo zmeny zákona č. 178/1998 Z. z. boli v predloženom návrhu 
VZN urobené ďalšie úpravy v trhovom poriadku mestského trhoviska a trhových poriadkoch 
príležitostných trhov: 
- v trhovom poriadku pre mestské trhovisko sa vypustil cenník nájomného za predajné 
zariadenia a prenajatú plochu, nájomné si  určuje správca trhoviska.  
-  v trhovom poriadku príležitostného trhu Vianočné trhy bola upravená výška nájomného za 
predajnú plochu tak, aby sadzba nájomného za jeden predajný deň v prípade viacdenného 
predaja bola násobkom sumy za jeden predajný deň. Návrh zmeny vychádza z praxe minulých 
rokov, kedy predávajúci  aj v prípade, keď predávali viac dní, platili nájomné za jednotlivé dni 
samostatne, čo bolo pre nich finančne výhodnejšie a  pre správcu trhového miesta  nevýhodné, 
nielen z finančného hľadiska, ale aj z hľadiska administratívneho tým, že sa  opakovane 
uzatvárala nájomná zmluva.   
- v trhovom poriadku príležitostného trhu Predajné trhy v Dome kultúry na Školskej ul. sa 
nájomné  určuje hodinovou sadzbou a vypustili sa priestory, ktoré nie sú trhovými miestami.                                                                                                                                     
Predložený  návrh VZN sa člení na tri časti. V prvej všeobecnej časti upravuje predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach  zriadených na území mesta Sereď. 
Ustanovuje druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach na 
území mesta Sereď, príležitostné trhy, ich rozsah a obdobie konania príležitostných trhov na 
území mesta Sereď, trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhových miestach,  potraviny, 
ktoré možno predávať na trhových miestach vrátane ambulantného predaja, podmienky 
ambulantného predaja potravín,  označenie predávajúceho, ktorým je fyzická osoba. V druhej 



osobitnej časti sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko na Mlynárskej ulici a trhové 
poriadky pre príležitostné trhy Seredský hodový jarmok, Seredské kultúrne leto, Vianočné trhy 
a Predajné trhy v Dome kultúry. Tretiu časť tvoria záverečné a zrušovacie ustanovenia.     
 
      K návrhu VZN bolo v súlade s § 7ods. 1 zákonom č. 178/1998 Z. z. vyžiadané stanovisko  
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante a Regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správy v Galante.  

     Návrh VZN  prerokovala  legislatívno-právna komisia, finančná a majetková komisia. 

     Návrh VZN bol  zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na internetovej 
stránke mesta dňa 08.04.2015. 

 

 

 


