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(Návrh) 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
MESTA SEREĎ 

č. .. / 2015   
zo dňa ... ... 2015, 

ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva 
trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy, a 
ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta 
Sereď 
 
 
 
 
Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Sereď dňa:  
Účinnosť od:   



Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   a § 3 ods. 8, § 5 
ods. 1 a 2 a § 7 ods. 1 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, vydáva  „Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Sereď č. ..../2015 ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových 
miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a 
 príležitostné trhy, a ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď“ (ďalej 
len „nariadenie“): 

PRVÁ ČASŤ  

VŠEOBECNÁ ČASŤ 

ÚPRAVA PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH 
MIESTACH 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1) Toto nariadenie upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach1 

zriadených na území mesta Sereď a na tento účel ustanovuje: 
a) druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach na území mesta 

Sereď, 
b) príležitostné trhy2, ich rozsah a obdobie konania príležitostných trhov na území mesta Sereď, 
c) trhové dni, 
d) predajný a prevádzkový čas na trhových miestach, 
e) potraviny, ktoré možno predávať na trhových miestach vrátane ambulantného predaja3, 
f) podmienky ambulantného predaja potravín, 
g) označenie predávajúceho, ktorým je fyzická osoba podľa osobitného predpisu4. 

2) Týmto nariadením sa ďalej vydáva trhový poriadok :  
a) pre mestské trhovisko5 na Mlynárskej ulici, 
b) pre príležitostný trh :  

1. Seredský hodový jarmok, 
2. Seredské kultúrne leto, 
3. Vianočné trhy, 
4. Predajné trhy. 

3) Vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta, povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb  na  trhovom  mieste,  podmienky  na  vydanie  povolenia na  zriadenie trhového  miesta a 
povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, náležitosti žiadosti 
o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, zrušenie povolenia na 

1) § 2 ods.1 písm. a)  a ods. 2 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. 
2) § 2 ods.1 písm. d)   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. 
3) § 2 ods.1 písm. e)  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. 
4) § 10 písm. b) a c)  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. 
5) § 2 ods. 1 písm. b) 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. 
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predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a povolenie na umiestnenie 
prenosného predajného zariadenia na trhovisku, upravuje osobitný predpis6.  

4) Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu, povinnosti predávajúcich na trhových 
miestach, zákaz predaja niektorých výrobkov a obmedzenie predaja výrobkov, orgány dozoru a 
sankcie, ustanovuje osobitný predpis7 a týmto nariadením nie sú dotknuté.  

DRUH PREDÁVANÝCH VÝROBKOV A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB, KTORÝCH 
PREDAJ A POSKYTOVANIE JE NA TRHOVOM MIESTE POVOLENÝ 

§ 2 

Druh predávaných výrobkov 

1) Na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď je povolený predaj nasledovných druhov 
výrobkov:  
a) potraviny: 

1. ovocie a zelenina, 
2. kvasená kyslá kapusta, nakladaná zelenina a domáce zaváraniny, 
3. mäso a mäsové výrobky,  
4. varená kukurica,  
5. balené potravinárske výrobky v spotrebiteľskom obale, 
6. mlieko a mliečne výrobky, 
7. balené sušené ovocie, semená  a orechy,   
8. chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky,  
9. jedlá (potraviny) a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 
10. spotrebiteľsky balené ovocné šťavy a domáce sirupy, mušty a bioprodukty, 
11. víno, pivo a medovina určené na priamu konzumáciu na mieste,  
12. vajcia,  
13. balená zmrzlina, 
14. lesné plodiny (čerstvé aj sušené),  
15. liečivé (jedlé) rastliny, ak  nejde o rastliny, ktorých predaj je podľa osobitného predpisu 

zakázaný8,  
16. bylinky, čaje koreniny a koreninové zmesi,  
17. čerstvé jedlé huby, ak  nejde o huby, ktorých predaj je osobitným predpisom zakázaný9 a  

za predpokladu, že predajca je držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na 
nákup, predaj a spracúvanie húb podľa osobitného predpisu10. 

18. včelie produkty od prvovýrobcov registrovaných príslušnou veterinárnou správou 
v mieste pôvodu (predajca musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu 
včelieho produktu), 

19. medovníky, trdelníky, 
20. cukrová vata, cukrovinky a iné cukrárenské výrobky, 
21. živé sladkovodné ryby, 

6) § 3 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. 
7) pozri § 5 až 7 a § 11 až 13 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. 
8) § 6 písm. k)  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. 
9 ) § 6 písm. l)  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 
10) § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  
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b) ostatné výrobky: 
1. kvety,  
2. sadenice a semená,  
3. ozdobné kry a stromčeky, 
4. vence, ozdobné vence, kahance, sviečky, vianočné stromčeky, čečina (haluzie 

z ihličnatých stromov) a výrobky z čečiny, 
5. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
6. ručne vyrábané hračky, ozdoby a dekorácie, 
7. knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných 

diel, 
8. žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,  
9. výrobky zo skla, porcelán, keramika a iné ozdobné predmety, 
10. spotrebný tovar, 
11. športové potreby. 

2) Obmedzenie predaja výrobkov uvedených v odseku 1 písm. b) bod 10 a 11 upravuje osobitný 
predpis11. 

3) Na príležitostných trhoch je na trhových miestach okrem výrobkov podľa odseku 1 povolený aj 
predaj liehovín a destilátov12.  

4) Údaje o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach mestského 
trhoviska a na trhových miestach príležitostných trhov tvoria obsahovú súčasť príslušných 
trhových poriadkov.  

§ 3 

Druh poskytovaných služieb 

Na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď je okrem služieb, ktorých poskytovanie 
upravuje osobitný predpis13, povolené poskytovanie aj nasledovných služieb: 

a) čistenie peria, 
b) brašnárstvo, oprava tašiek a koženej galantérie,  
c) maľovanie na tvár,  
d) reklamné a propagačné služby,  
e) kolotoče a zábavné atrakcie – technicko-zábavná činnosť.   

§ 4 

Označenie niektorých predávajúcich  

1) Predávajúci14 (fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej 
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody) označí trhové miesto svojim menom a priezviskom, 
pod ktorým uvedie  „Vlastná pestovateľská a chovateľská činnosť“. 

2) Predávajúci15 (fyzické osoby  predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi 
sebou) označí trhové miesto svojim menom a priezviskom, pod ktorým uvedie „Predaj vlastných 
použitých výrobkov“. 

11)  § 7 ods. 2 a 3  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. 
12 )  § 6 písm. e) 3  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. 
13 )  § 8 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. 
14 )  § 10  písm. b) 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. 

4 
 

                                                           



DRUH, ROZSAH A OBDOBIE KONANIE PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV,  
TRHOVÉ DNI, PREDAJNÝ A PREVÁDZKOVÝ ČAS NA TRHOVÝCH MIESTACH 

SEREDSKÝ HODOVÝ JARMOK 

§ 5 

Rozsah a obdobie konania  

Príležitostný trh - Seredský hodový jarmok, sa koná vždy v mesiaci jún každého kalendárneho roka 
v čase vyhlásenia hodov a v rozsahu trvania troch dní. 

§ 6 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas  

1) Trhovými dňami pre príležitostný trh - Seredský hodový jarmok, sa určujú dni piatok až nedeľa. 

2) Predajný čas na trhovom mieste s predajom výrobkov a poskytovaním služieb s výnimkou   
predaja potravín podľa § 2 ods.1 písm. a) bod 9 a 11 a ods. 4 tohto nariadenia v spojení 
s poskytovaním pohostinských a reštauračných služieb a rýchleho občerstvenia a stravovania, sa  
určuje: 
a) v dňoch piatok a sobota časom od 07:00 hod. do 22:00 hod., 
b) v nedeľu časom od  07:00 hod. do 16:00 hod.,  

3) Predajný čas na trhovom mieste s predajom potravín podľa § 2 ods.1 písm. a) bod 9 a 11 a ods. 4 
tohto nariadenia v spojení s poskytovaním pohostinských a reštauračných služieb a rýchleho 
občerstvenia a stravovania, sa určuje: 
a) v dňoch piatok a sobota časom od 07:00 hod. do 24:00 hod., 
b) v nedeľu časom od  07:00 hod. do 18:00 hod.,  

4) Prevádzkový čas na trhovom mieste sa určuje: 
a) v piatok časom od 05:00 hod. do 24:00 hod., 
b) v sobotu časom od 05:00 hod. do 24:00 hod., 
c) v nedeľu časom od 06:00 hod. do 18:00 hod., 

5) Predajný čas pre služby podľa § 3 písm. e) tohto nariadenia (kolotoče a zábavné atrakcie) sa 
určuje: 
a) v piatok a sobotu časom od 09:00 hod. do 23:00 hod., 
b) v nedeľu časom od 09:00 do 20:00 hod. 

SEREDSKÉ KULTÚRNE LETO  

§ 7 

Rozsah a obdobie konania 

Príležitostný trh - Seredské kultúrne leto sa koná spravidla v mesiacoch máj až september každého 
kalendárneho roka,  v rozsahu najviac troch dní v týždni.   

§ 8 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas  

1) Trhovými dňami pre príležitostný trh - Seredské kultúrne leto, sa určujú dni počas konania 
kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných mestom Sereď, mestom Sereď zriadených 
organizácií (napr. Dom kultúry), v rozsahu najviac troch dní,  v dňoch pondelok až nedeľa. 

15 ) § 10 písm. c) 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. 
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2) Predajný čas na trhovom mieste sa určuje časom od 10:00 hod. do 21:00 hod. príslušného dňa. 

3) Prevádzkový čas na trhovom mieste sa určuje časom 09:00 hod. do 22:00 hod. príslušného dňa. 

VIANOČNÉ TRHY  

§ 9 

Rozsah a obdobie konania 

Príležitostný trh - Vianočné trhy, sa konajú vždy v mesiaci december každého kalendárneho roka, 
v rozsahu najviac päť dní. 

§ 10 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas  

1) Trhovými dňami pre príležitostný trh - Vianočné trhy, sa určujú dni spravidla od 13. decembra do 
22. decembra príslušného kalendárneho roka. 

2) Predajný čas na trhovom mieste sa určuje časom od 10:00 hod. do 21:00 hod. príslušného dňa. 

3) Prevádzkový čas na trhovom mieste sa určuje časom 09:00 hod. do 22:00 hod. príslušného dňa. 

PREDAJNÉ TRHY  

§ 11 

Rozsah a obdobie konania 

Príležitostný trh - Predajné trhy, sa môžu usporadúvať v priebehu celého kalendárneho roka,  
v rozsahu najviac troch dní,  počas pracovných dní v týždni.   

§ 12 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas  

1) Trhovými dňami pre príležitostný trh - Predajné trhy, sa určujú dni pondelok až piatok. 

2) Predajný čas na trhovom mieste sa určuje časom od 09:00 hod. do 18:00 hod. príslušného dňa. 

3) Prevádzkový čas na trhovom mieste sa určuje časom 08:00 hod. do 19:00 hod. príslušného dňa. 

MESTSKÉ TRHOVISKO MLYNÁRSKA   

§ 13 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

1) Trhovými dňami pre mestské trhovisko na Mlynárskej ulici, sa určujú dni utorok,  štvrtok a  
 sobota. 

2) Predajný čas na trhovom mieste sa určuje časom od 06:00 hod. do 12:00 hod. príslušného dňa. 

3) Prevádzkový čas na trhovom mieste sa určuje časom 05:30 hod. do 13:00 hod. príslušného dňa.   

AMBULANTNÝ PREDAJ    

§ 14 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

1) Trhovými dňami pre trhové miesta zriadené na verejných priestranstvách na území mesta Sereď 
pre ambulantný predaj, sa určujú dni pondelok až nedeľa. 

2) Predajný a prevádzkový čas na trhovom mieste zriadenom na verejnom priestranstve pred 
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prevádzkarňou16 (sezónny predaj), sa určuje časom od 06:00 hod. do 18:00 hod. príslušného dňa. 

3) Predajný a prevádzkový čas na trhovom mieste, zriadenom na verejnom priestranstve mimo 
trhových miest mestského trhoviska a trhových miest príležitostných trhov, sa určuje časom od 
08:00 hod. do 22:00 hod. príslušného dňa  (ambulantný predaj v stánku s dočasným stanovišťom, 
na prenosnom predajnom zariadení, v pojazdnej predajni).  

§ 15 

Podmienky ambulantného predaja potravín 

1) Na trhových miestach zriadených na verejných priestranstvách na území mesta Sereď možno 
predávať ambulantne potraviny  uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) bod 1, 4, 7, 19, 20 a 21 tohto 
nariadenia. 

2) Podmienkou predaja na trhových miestach zriadených na verejných priestranstvách pre 
ambulantný predaj je mať povolenie na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb vydané 
mestom Sereď podľa osobitného predpisu6. 

3) Predaj ďalších výrobkov (okrem potravín podľa odseku 1), ktoré možno predávať ambulantne,  
ako i obmedzenia tohto predaja určuje osobitný predpis17. 

DRUHÁ ČASŤ 

OSOBITNÁ ČASŤ 

TRHOVÉ PORIADKY PRE MESTSKÉ TRHOVISKO A PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY  

Trhový poriadok  
pre Mestské trhovisko na Mlynárskej ulici 

§ 16 

Určenie priestranstva a identifikácia trhoviska  

1) Pre mestské trhovisko je určené verejné priestranstvo na Mlynárskej ulici. 

2) Priestranstvo mestského trhoviska je vymedzené plochou ohraničenou miestnou komunikáciou na 
Mlynárskej ulici a označené informačnou tabuľou s nápisom „Mestské trhovisko na Mlynárskej 
ulici“, na ktorej je zverejnený trhový poriadok a cenník nájomného za predajné zariadenie a 
prenajatú plochu. 

§ 17 

Správca trhoviska 

Mesto Sereď, ako zriaďovateľ Mestského trhoviska na Mlynárskej ulici (ďalej len „trhovisko“), 
zverilo správu tohto trhoviska fyzickej osobe s oprávnením na podnikanie v oblasti správy trhoviska. 
Správcom trhoviska podľa prvej vety  je  Roman Matuška - ŠPORTCLUB, 926 01 Sereď. 

§ 18 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

1) Na trhovisku možno predávať výrobky, ktorých predaj je povolený podľa § 2 ods. 1 tohto 
nariadenia,  a ak sa na predaj týchto výrobkov nevzťahuje obmedzenie alebo zákaz predaja podľa 
osobitného predpisu18. 

16) pozri § 17 ods. 1 zákona č.  455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
17 ) § 9 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. 
18) § 6 a 7 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. 
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2) Na trhovisku možno poskytovať služby, ktorých poskytovanie umožňuje osobitný predpis13,  a tiež 
ďalšie služby podľa § 3 písm. a), b) a d) tohto nariadenia. 

§ 19 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb  

1) Na trhovisku možno predávať výrobky alebo poskytovať služby, ak má predávajúci výrobkov 
alebo poskytovateľ služby (ďalej spoločne len „predávajúci“), okrem povolenia na predaj 
výrobkov a poskytovanie služby, pridelené trhové miesto určené na predaj výrobkov alebo 
poskytovanie služieb a zaplatené nájomné za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu. 

2) Podmienky na vydanie povolenia na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhových 
miestach, ako i ďalšie podmienky, za ktorých možno na trhových miestach predávať výrobky a 
poskytovať služby alebo umiestniť na trhovisku prenosné predajné zariadenie, upravuje osobitný 
predpis6. 

3) Predávajúci môže na trhovisku používať na predaj alebo poskytovanie služby výlučne správcom 
pridelené prenajaté predajné zariadenie alebo prenajatú plochu. Akékoľvek premiestňovanie 
prenajatého predajného zariadenia alebo zmena prenajatej plochy bez súhlasu správcu trhoviska sa 
zakazuje. 

4) Dovoz tovaru (zásobovanie) motorovým vozidlom na trhovisko je možný v čase 05:30 hod. až 
07:00 hod. príslušného trhového dňa. 

§ 20 

 Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas trhoviska určuje § 13 tohto nariadenia. 

§ 21  

Pravidlá prenajímania prenosných trhových zariadení 

1) Predajné zariadenie a plochu trhoviska určenú na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb 
prideľuje a prenajíma správca trhoviska podľa podmienok určených týmto nariadením.  

2) Predajné zariadenie a plocha trhoviska určená na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb 
nemôžu byť pridelené tomu, kto nemá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhových miestach vydané mestom Sereď.  

3) Činnosť podľa odseku 1 vykonáva správca trhoviska vždy pred začiatkom predajného času 
trhoviska.  

4) O zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu vydá správca trhoviska 
nájomcovi účtovný doklad19.   

5) Predajné zariadenie a plochu trhoviska určenú na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb 
možno u správcu trhoviska vopred rezervovať.  

6) Rezervované predajné zariadenie alebo rezervovaná plocha trhoviska musia byť obsadené tým, kto 
ich rezervoval najneskôr do 07:00 hod. príslušného trhového dňa.  

7) Po uplynutí času rezervácie podľa odseku 6) je správca trhoviska oprávnený rezerváciu zrušiť a 
 predajné zariadenie alebo plochu trhoviska prideliť a prenajať inej osobe. 

 

 

19) § 10  zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  

8 
 

                                                           



§ 22 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny  

1) Predávajúci je povinný na trhovom mieste dodržiavať hygienu primeranú druhu predaja alebo 
poskytovanej služby, odpad vzniknutý pri predaji alebo poskytovaní služby triediť a odkladať na 
určené miesto do osobitných smetných nádob.  

2) Odpad, ako je spotrebný tuk, olej a  potravinový odpad, je predávajúci povinný odkladať do 
osobitnej zbernej nádoby a naložiť s ním podľa osobitného predpisu20. 

3) Skladovanie akéhokoľvek odpadu na trhovom mieste po prevádzkovom čase trhoviska sa 
zakazuje. 

4) Ďalšie povinnosti predávajúcich určuje osobitný predpis21. 

§ 23 

Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia a prenajatú plochu 
 

Nájomné za prenájom predajného zariadenia a za prenajatú plochu vo vlastníctve mesta určuje správca 
trhoviska podľa osobitného predpisu22.  

Trhový poriadok  
pre príležitostný trh - Seredský hodový jarmok 

§ 24 

Určenie priestranstva príležitostného  trhu 

1) Pre príležitostný trh - Seredský hodový jarmok je určené verejné priestranstvo vymedzené ulicami  
Kostolná, Vinárska, Školská, Mlynárska (po trhovisko), Námestie slobody a areál Zámockého 
parku vrátane areálu amfiteátra. 

2) Priestor jarmoku je označený  informačnou tabuľou s nápisom   „Seredský hodový jarmok“  a 
ďalšími informačnými tabuľami označujúcimi jednotlivé sektory jarmoku. 

§ 25 

Správca trhoviska  

Správu trhového miesta príležitostného trhu - Seredský hodový jarmok (ďalej len „jarmok“), vykonáva 
zriaďovateľ trhového miesta - mesto Sereď so sídlom na Námestí republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď. 

§ 26 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

1) Na jarmoku možno predávať výrobky, ktorých  predaj je povolený podľa § 2 ods. 1 tohto 
nariadenia a ak sa na predaj týchto výrobkov nevzťahuje obmedzenie alebo zákaz predaja podľa 
osobitného predpisu18. 

2) Na jarmoku možno poskytovať služby, ktorých poskytovanie umožňuje osobitný predpis13,  a tiež 
ďalšie služby podľa § 3 tohto nariadenia. 

§ 27 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb  

1) Na jarmoku možno predávať výrobky alebo poskytovať služby, ak má predávajúci, okrem 

20)  zákon č.  223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
21)  § 11 zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
22)  zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách  v znení neskorších predpisov.  
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povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služby, pridelené trhové miesto určené na predaj 
výrobkov alebo poskytovanie služieb a zaplatené nájomné za prenajatú plochu. 

2) Podmienky na vydanie povolenia na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhových 
miestach, ako i ďalšie podmienky, za ktorých možno na trhových miestach predávať výrobky a 
poskytovať služby alebo umiestniť na jarmoku prenosné predajné zariadenie, upravuje osobitný 
predpis6 . 

3) Predávajúci môže na jarmoku používať na predaj alebo poskytovanie služby výlučne správcom 
pridelenú prenajatú plochu. Akékoľvek premiestňovanie predajného zariadenia a zmena prenajatej 
plochy bez súhlasu správcu trhoviska sa zakazuje. 

4) Dovoz tovaru (zásobovanie) motorovým vozidlom na jarmok je možný v čase od začiatku 
prevádzkového času príslušného trhového dňa.  

§ 28 

 Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas jarmoku určuje § 6 tohto nariadenia. 

§ 29  

Pravidlá prenajímania  

1) Predajnú plochu určenú na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb prideľuje a prenajíma 
správca podľa podmienok určených týmto nariadením.  

2) Predajná plocha určená na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb nemôže byť pridelená 
tomu, kto nemá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach 
vydané mestom Sereď.  

3) Činnosť podľa odseku 1 vykonáva správca vždy pred začiatkom predajného času trhoviska.  

4) Predajná plocha na umiestnenie predajného zariadenia sa prenajíma nájomnou zmluvou 
uzatvorenou medzi správcom a predávajúcim. 

5) O zaplatení nájomného za prenajatú plochu vydá správca nájomcovi účtovný doklad19.   

6) Predajnú plochu určenú na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb možno u správcu vopred 
rezervovať.  

7) Rezervovaná plocha musí byť obsadená tým, kto ju rezervoval najneskôr do 09:00 hod. 
príslušného trhového dňa.  

8) Po uplynutí času rezervácie podľa odseku 7) je správca oprávnený rezerváciu zrušiť a predajnú 
plochu prideliť a prenajať inej osobe. 

§ 30 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny  

1) Predávajúci je povinný na trhovom mieste dodržiavať hygienu primeranú druhu predaja alebo 
poskytovanej služby, odpad vzniknutý pri predaji alebo poskytovaní služby triediť a odkladať na 
určené miesto do osobitných smetných nádob.  

2) Odpad, ako je spotrebný tuk, olej a  potravinový odpad, je predávajúci povinný odkladať do 
osobitnej zbernej nádoby a naložiť s ním podľa osobitného predpisu20. 

5) Skladovanie akéhokoľvek odpadu, obalov, vriec, prepraviek, debien, sudov a košov na trhovom 
mieste po prevádzkovom čase trhoviska sa zakazuje. 

6) Ďalšie povinnosti predávajúcich určuje osobitný predpis21. 
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§ 31 

Nájomné za predajné zariadenia a prenajatú plochu 

1) Nájomné za prenajatú plochu na jarmoku sa vzťahuje na plochu vo výmere 3 m x 2 m (ďalej len 
trhové miesto). Väčší záber, ako  je určené v prvej vete, sa  považuje za ďalšie trhové miesto a 
 podlieha nájmu podľa podmienok tohto nariadenia. 

2) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reštauračné služby a občerstvenie: 
a) Služby občerstvenia a reštauračné služby spojené s predajom alkoholických nápojov: 

3 dni     2 dni    nedeľa 
       490,00 €    390,00 €   150,00 € 

b) Služby občerstvenia a reštauračné služby bez predaja alkoholických nápojov:             
     3 dni     2 dni    nedeľa 
     440,00 €    290,00 €   100,00 € 

c) Výroba a predaj sladkého a slaného pečiva ( napr. trdelníky, donutky): 
        3 dni     2 dni    nedeľa 
       190,00 €    155,00 €   50,00 €                                 

3) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú predávané výrobky: 
a) Predaj výrobkov, napr. spotrebná elektronika, textilné a odevné výrobky, obuv, kožená 

galantéria, výrobky priemyselného charakteru, domáce potreby, drobný tovar, klenoty, 
drogéria, kozmetika, foto - kino, umelé kvety a iný spotrebný tovar: 

       3 dni     2 dni    nedeľa 
      100,00 €    80,00 €    30,00 € 

b) Predaj vlastných výrobkov domácej výroby, napr.  textil, odevy, predaj hračiek, bižutérie, 
darčekových, spomienkových  a ozdobných predmetov: 
3dni     2 dni    nedeľa 

       50,00 €     40,00 €    15,00 € 

c) Predaj balónov, časopisov, kníh, ozdobných a okrasných rastlín  a drevín: 
3dni     2 dni    nedeľa 

       50,00 €     40,00 €    15,00 € 

4) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reklamné služby a prezentácia výrobkov a         
služieb, predaj potravinárskych výrobkov:  

       3 dni     2 dni    nedeľa 
       100,00 €    70,00 €    20,00 € 

5) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú predávané pukance, cukrová vata, orechy, jadierka, 
výrobky z medu, medovníky a cukrovinky vlastnej výroby: 

       3 dni     2 dni    nedeľa 
       40,00 €     30,00 €    10,00 € 

6) Nájom za trhové miesto, na ktorom je predávané ovocie a zelenina: 
       3 dni     2 dni    nedeľa 
       50,00 €     35,00 €    20,00 €     

7) Nájom za trhové miesto,  na  ktorom sú  predávané vlastné  výrobky a predmety  domácej výroby, 
v spojení s ukážkou výroby: 

       3 dni     2 dni    nedeľa 
       15,00 €     10,00 €    5,00 €  

8) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované služby  - zábavné atrakcie  a technicko-
zábavná činnosť, je určená dohodou s minimálnou cenou nájomného: 
a) 100,00 €/atrakcia: 

1. detská manéž, 
2. strelnica, 
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3. malý kolotoč, 
4. detský vláčik, 
5. šmykľavka, 
6.  helikoptéry, 
7. detské kamióny, 

b) 400,00 €/atrakcia : 
1. bobová dráha, 
2. loď, 
3. chobotnice, 
4. lavica, 

c) 500,00 €/atrakcia: 
1. Calypso, 
2. Autodrom, 
3. Break dance, 

d) 700,00 €/atrakcia:  
1. Extreme, 

e) 800,00 €/atrakcia: 
1.  Move It. 

Trhový poriadok  
pre príležitostný trh - Vianočné trhy  

§ 32 

Určenie priestranstva príležitostného trhu 

1) Pre príležitostný trh - Vianočné trhy je určené verejné priestranstvo vymedzené Námestím slobody 
(revitalizovaný areál malého parku). 

3) Priestor príležitostného trhu je označený informačnou tabuľou s nápisom „Vianočné trhy“. 

§ 33 

Správca trhoviska  

Správu trhového miesta príležitostného trhu - Vianočné trhy vykonáva zriaďovateľ trhového miesta - 
mesto Sereď so sídlom na Námestí republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď. 

§ 34 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb  

1) Na Vianočných trhoch možno predávať výrobky alebo poskytovať služby, ak má predávajúci, 
okrem povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služby, pridelené trhové miesto určené 
na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb a zaplatené nájomné za predajné zariadenie alebo 
za prenajatú plochu. 

2) Podmienky na vydanie povolenia na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhových 
miestach, ako i ďalšie podmienky, za ktorých možno na trhových miestach predávať výrobky a 
poskytovať služby alebo umiestniť na trhovom mieste prenosné predajné zariadenie, upravuje 
osobitný predpis6 . 

3) Predávajúci môže na Vianočných trhoch používať na predaj alebo poskytovanie služby výlučne 
správcom pridelené predajné zariadenie alebo prenajatú plochu. Akékoľvek premiestňovanie 
predajného zariadenia a zmena prenajatej plochy bez súhlasu správcu sa zakazuje. 
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4) Dovoz tovaru (zásobovanie) motorovým vozidlom na jarmok je možný v čase od začiatku 
prevádzkového času do začiatku predajného času príslušného trhového dňa.  

§ 35 

 Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas príležitostného trhu Vianočné trhy určuje § 10 tohto 
nariadenia. 

§ 36 

Pravidlá prenajímania predajných zariadení a predajnej plochy   
 

1) Predajné zariadenie a predajnú plochu určenú na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb 
prideľuje a prenajíma správca podľa podmienok určených týmto nariadením.  

2) Predajné zariadenie a predajná plocha určená na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb 
nemôže byť pridelená tomu, kto nemá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhových miestach vydané mestom Sereď.  

3) Činnosť podľa odseku 1 vykonáva správca vždy pred začiatkom predajného času trhoviska.  

4) Predajné zariadenie a predajná plocha na umiestnenie predajného zariadenia sa prenajíma 
nájomnou zmluvou uzatvorenou medzi správcom a predávajúcim. 

5) O zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu vydá správca nájomcovi 
účtovný doklad19.   

6) Predajnú plochu určenú na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb možno u správcu vopred 
rezervovať.  

7) Rezervovaná plocha musí byť obsadená tým, kto ju rezervoval najneskôr do 09:00 hod. 
príslušného trhového dňa.  

8) Po uplynutí času rezervácie podľa odseku 7) je správca oprávnený rezerváciu zrušiť a predajnú 
plochu prideliť a prenajať inej osobe. 

§ 37 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny 

1) Predávajúci je povinný na trhovom mieste dodržiavať hygienu primeranú druhu predaja alebo 
poskytovanej služby, odpad vzniknutý pri predaji alebo poskytovaní služby triediť a odkladať na 
určené miesto do osobitných smetných nádob.  

2) Odpad, ako je spotrebný tuk, olej a  potravinový odpad, je predávajúci povinný odkladať do 
osobitnej zbernej nádoby a naložiť s ním podľa osobitného predpisu20. 

3) Skladovanie akéhokoľvek odpadu, obalov, vriec, prepraviek, debien, sudov a košov na trhovom 
mieste po prevádzkovom čase trhoviska sa zakazuje. 

4) Ďalšie povinnosti predávajúcich určuje osobitný predpis21. 

§ 38 

Nájomné za predajné zariadenia a prenajatú plochu 

1) Nájomné za predajné zariadenie a prenajatú plochu na jarmoku sa vzťahuje na trhové miesto 
(plocha vo výmere 3 m x 2 m). Väčší záber ako je určené v prevej vete sa považuje za ďalšie 
trhové miesto a podlieha nájmu podľa podmienok tohto nariadenia. 

2) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reštauračné služby a občerstvenie spojené 
s predajom alkoholických nápojov:  490,00 € /všetky predajné dni. 
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3) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reštauračné služby a občerstvenie bez predaja 
alkoholických nápojov: 
a) 250,00  €/ všetky predajné dni,   
b)  50,00  €/jeden predajný deň. 

4) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované služby občerstvenia - výroba a predaj 
sladkého a slaného pečiva: 
a) 150,00 €/ všetky predajné dni,  
b)  30,00 €/ jeden predajný deň. 

5) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa vykonáva predaj textilných výrobkov, obuvi, koženej 
galantérie, domácich potrieb, klenotov: 
a) 140,00 €/všetky predajné dni,   
b)  28,00 €/jeden predajný deň. 

6) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa vykonáva predaj hračiek, bižutérie, ozdobných a  
darčekových predmetov, kníh, balónov: 
a) 105,00 €/ všetky predajné dni,   
b)   21,00 €/ jeden predajný  deň. 

7) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa vykonáva predaj predmetov domácej výroby, spojený 
s ukážkou výroby: 
a) 35,00 €/všetky predajné dni,   
b)   7,00 €/jeden predajný deň. 

8) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa vykonáva predaj cukroviniek, pukancov, cukrovej vaty, 
jadierok, medovníkov: 
a) 70,00 €/všetky predajné dni,  
b) 15,00 €/ jeden predajný deň. 

9) Predaj potravinárskych výrobkov, medoviny 
a) 150,00 €/všetky predajné dni,   
b)   30,00 €/jeden predajný deň. 

Trhový poriadok 
pre príležitostný trh - Seredské kultúrne leto 

§ 39 

Určenie priestranstva príležitostného trhu 

1) Pre príležitostný trh - Seredské kultúrne leto je určené verejné priestranstvo vymedzené Námestím 
slobody (revitalizovaný areál malého parku) a areál Zámockého parku vrátane areálu amfiteátra. 

2) Priestor príležitostného trhu je označený informačnou tabuľou s nápisom „Seredské kultúrne leto“.  

§ 40 

Správca trhoviska  

Správu trhového miesta príležitostného trhu - Seredské kultúrne leto vykonáva zriaďovateľ trhového 
miesta - mesto Sereď so sídlom na Námestí republiky č.1176/10, 926 01 Sereď. 

§ 41 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb  

1) Na príležitostnom trhu Seredské kultúrne leto možno predávať výrobky alebo poskytovať služby, 
ak má predávajúci, okrem povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služby, pridelené trhové 
miesto určené na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb a zaplatené nájomné za predajné 
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zariadenie alebo za prenajatú plochu. 

2) Podmienky na vydanie povolenia na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhových 
miestach, ako i ďalšie podmienky, za ktorých možno na trhových miestach predávať výrobky a 
poskytovať služby alebo umiestniť na trhovom mieste prenosné predajné zariadenie, upravuje 
osobitný predpis6. 

3) Predávajúci môže na príležitostnom trhu používať na predaj alebo poskytovanie služby výlučne 
správcom pridelené predajné zariadenie alebo prenajatú plochu. Akékoľvek premiestňovanie 
predajného zariadenia a zmena prenajatej plochy bez súhlasu správcu trhoviska sa zakazuje. 

5) Dovoz tovaru (zásobovanie) motorovým vozidlom na príležitostný trh je možný v čase od začiatku 
prevádzkového času do začiatku predajného času príslušného trhového dňa.  

§ 42 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas príležitostného trhu Seredské kultúrne leto  určuje § 8 tohto 
nariadenia. 

§ 43 

Pravidlá prenajímania prenosných trhových zariadení 

1) Predajné zariadenie a predajnú plochu určenú na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb 
prideľuje a prenajíma správca podľa podmienok určených týmto nariadením.  

2) Predajné zariadenie a predajná plocha určená na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb 
nemôže byť pridelená tomu, kto nemá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhových miestach vydané mestom Sereď.  

3) Činnosť podľa odseku 1 vykonáva správca vždy pred začiatkom predajného času trhoviska.  

4) Predajné zariadenie a predajná plocha na umiestnenie predajného zariadenia sa prenajíma 
nájomnou zmluvou uzatvorenou medzi správcom a predávajúcim. 

5) O zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu vydá správca nájomcovi 
účtovný doklad19.   

6) Predajné zariadenie a predajnú plochu určenú na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb 
možno u správcu vopred rezervovať.  

7) Rezervované predajné zariadenie a rezervovaná plocha musia byť obsadené tým, kto ich 
rezervoval najneskôr do 09:00 hod. príslušného trhového dňa.  

8) Po uplynutí času rezervácie podľa odseku 7) je správca oprávnený rezerváciu zrušiť a predajné 
zariadenie alebo predajnú plochu prideliť a prenajať inej osobe. 

§ 44 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny 

1) Predávajúci je povinný na trhovom mieste dodržiavať hygienu primeranú druhu predaja alebo 
poskytovanej služby, odpad vzniknutý pri predaji alebo poskytovaní služby triediť a odkladať na 
určené miesto do osobitných smetných nádob.  

2) Odpad, ako je spotrebný tuk, olej  a  potravinový odpad, je predávajúci povinný odkladať do 
osobitnej zbernej nádoby a naložiť s ním podľa osobitného predpisu20. 

3) Skladovanie akéhokoľvek odpadu, obalov, vriec, prepraviek, debien, sudov a košov na trhovom 
mieste po prevádzkovom čase trhoviska sa zakazuje. 

4) Ďalšie povinnosti predávajúcich určuje osobitný predpis21. 
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§ 45 

Nájomné za predajné zariadenia a prenajatú plochu 

1) Nájomné za predajné zariadenie a prenajatú plochu sa vzťahuje na trhové miesto (plocha vo 
výmere 3 m x 2 m). Väčší záber,  ako je určené v prvej vete,  sa považuje za ďalšie trhové miesto a 
podlieha nájmu podľa podmienok tohto nariadenia. 

2) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reštauračné služby a občerstvenie spojené 
s predajom alkoholických nápojov - 100,00  €/jeden predajný deň. 

3) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reštauračné služby a občerstvenie spojené  bez 
predaja alkoholických nápojov - 40,00 €/jeden predajný deň. 

4) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa uskutočňuje výroba a predaj sladkého a slaného pečiva -  
25,00 €/jeden predajný deň. 

5) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa uskutočňuje predaj textilných výrobkov, obuvi, koženej 
galantérie, domácich potrieb, klenotov - 20,00 €/jeden predajný deň. 

6) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa uskutočňuje predaj hračiek, bižutérie, ozdobných 
a upomienkových predmetov, kníh, balónov - 15,00 €/jeden predajný deň. 

7) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa uskutočňuje predaj predmetov domácej výroby spojený 
s ukážkou výroby - 5,00 €/jeden predajný deň. 

8) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa uskutočňuje predaj cukroviniek, pukancov, cukrovej vaty, 
jadierok, medovníkov -  15,00 €/jeden predajný deň. 

9) Nájom za trhové miesto, na ktorom sa uskutočňuje predaj potravinárskych výrobkov, medoviny - 
25,00 €/jeden predajný deň. 

Trhový poriadok 
pre príležitostný trh - Predajné trhy v Dome kultúry 

§ 46 

Určenie priestranstva príležitostného trhu  
 

1) Pre príležitostný trh - Predajné trhy v Dome kultúry  sú určené vnútorné priestory Domu kultúry 
na Školskej ulici č. 118/1. 

2) Priestormi Domu kultúry určenými na konanie príležitostného trhu sú: 
a) estrádna sála s príslušenstvom, 
b) vestibul pred estrádnou sálou. 

3)  Priestor príležitostného trhu je označený informačnou tabuľou/plagátom „Predajné trhy“. 

§ 47 

Správca trhoviska  

Správu trhového miesta príležitostného trhu - Predajné trhy v Dome kultúry vykonáva - mesto Sereď 
so sídlom na Námestí republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď. 

§ 48 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb  

1) Na príležitostnom trhu Predajné trhy v Dome kultúry možno predávať výrobky alebo poskytovať 
služby, ak má predávajúci,  okrem povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služby,  pridelené 
trhové miesto určené na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb a zaplatené nájomné za 
prenajatú plochu. 
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2) Podmienky na vydanie povolenia na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhových 
miestach, ako i ďalšie podmienky, za ktorých možno na trhových miestach predávať výrobky a 
poskytovať služby alebo umiestniť na trhovom mieste prenosné predajné zariadenie, upravuje 
osobitný predpis6 . 

3) Predávajúci môže na príležitostnom trhu používať na predaj alebo poskytovanie služby výlučne 
správcom pridelenú prenajatú plochu. Akákoľvek zmena prenajatej plochy bez súhlasu správcu 
trhoviska sa zakazuje. 

§ 49 

 Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

Trhové dni,   predajný a prevádzkový čas   príležitostného  trhu Predajné trhy v Dome kultúry  určuje 
§ 12 tohto nariadenia. 

§ 50 

Pravidlá prenajímania prenosných trhových zariadení 

1) Predajnú plochu určenú na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb prideľuje a prenajíma 
správca podľa podmienok určených týmto nariadením.  

2) Predajná plocha určená na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb nemôže byť pridelená 
tomu, kto nemá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach 
vydané mestom Sereď.  

3) Činnosť podľa odseku 1 vykonáva správca vždy pred začiatkom predajného času trhoviska.  

4) Predajná plocha sa prenajíma nájomnou zmluvou uzatvorenou medzi správcom a predávajúcim. 

5) O zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu vydá správca nájomcovi 
účtovný doklad19.   

6) Predajnú plochu určenú na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb možno u správcu vopred 
rezervovať.  

7) Rezervovaná plocha musí byť obsadená tým, kto ju rezervoval najneskôr do 09:00 hod. 
príslušného trhového dňa.  

8) Po uplynutí času rezervácie podľa odseku 7) je správca oprávnený rezerváciu zrušiť a predajnú 
plochu prideliť a prenajať inej osobe. 

§ 51 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny 

1) Predávajúci je povinný na trhovom mieste dodržiavať hygienu primeranú druhu predaja alebo 
poskytovanej služby, odpad vzniknutý pri predaji alebo poskytovaní služby triediť a odkladať na 
určené miesto do osobitných smetných nádob.  

2) Skladovanie akéhokoľvek odpadu, obalov, vriec, prepraviek, debien, sudov a košov na trhovom 
mieste po prevádzkovom čase trhoviska sa zakazuje. 

3) Ďalšie povinnosti predávajúcich určuje osobitný predpis21. 

§ 52 

Nájomné za prenajatú plochu 

Nájomné za prenajatú plochu na príležitostnom trhu Predajné trhy v Dome kultúry sa určuje 
nasledovne : 

a) estrádna sála s príslušenstvom    45,00 €/hod., 
b) vestibul estrádnej sály     10,00 €/hod., 
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c) banketová sála      12,00 €/hod. 
 

TRETIA ČASŤ 

ZÁVEREČNÁ ČASŤ 

§ 53 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia   
 
1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom ....... 

 
2) Ruší sa:  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2014 zo dňa 15. 04. 2014  o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Sereď,  trhový poriadok 
pre mestské trhovisko a trhové poriadky pre príležitostné trhy, Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Sereď č.  6/2012 zo dňa 12. 06. 2012 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách a 
Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Sereď č. 3/2009 o vyhradení miest na umiestňovanie 
volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Sereď. 
 
 

 
V Seredi dňa : .......  
 
 
 Ing. Martin Tomčányi 
      primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
Mestské  zastupiteľstvo v Seredi sa na tomto nariadení uznieslo dňa ........... uznesením číslo........ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Deň vyhlásenia: 
Deň zvesenia: 
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