
N á v r h 
 

D o d a t k u  č.1  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 1/2005 
 

Trhový poriadok – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhovom mieste – príležitostný trh - Seredský hodový jarmok 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi podľa  § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení 
neskorších predpisov a zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhovom mieste a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní / živnostenský zákon /  v znení neskorších predpisov vydáva tento 
dodatok č. l/2006 k Všeobecne záväznému nariadeniu  č. 1/2005 Trhový poriadok – 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný 
trh – Seredský hodový jarmok : 
 
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  sa mení a dopĺňa nasledovne : 
 
 
l. Časť II. Základné ustanovenie, § 2 Organizačné zabezpečenie sa dopĺňa o  ods. 6    
   nasledovne : 
   Vyhodnotenie Seredského hodového jarmoku formou správy predloží na zasadnutie 
   Mestského zastupiteľstva riaditeľ Seredského hodového jarmoku,.  
 
 
2.Časť II. Základné ustanovenie, § 3 Miestna daň za užívanie verejného priestranstva 
    počas konania Seredského hodového jarmoku 
    Príloha č. l  s názvom Miestna daň za trhové miesto počas konania Seredského hodového 
    jarmoku sa nahrádza novým znením: príloha č. l   
 
 
3. Časť III. Podmienky predaja, povinnosti predávajúcich fyzických a právnických  
     osôb,  práva a povinnosti správcu príležitostného trhu, § 4 Všeobecné podmienky    
     ods. l sa nahrádza novým znením : 
      Na príležitostnom trhu – Seredský hodový jarmok je na trhovom mieste zakázené :   
      a/ po predajnom čase skladovať akékoľvek obaly / vrecia, prepravky, debny, sudy,            . 
          koše a pod. /,  
      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. 
 
 
 
 



 
                                                                               Príloha č. 1 
 
Miestna daň za trhové miesto počas konania Seredského hodového jarmoku   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
1/ Služby občerstvenia a reštauračné služby spojené s predajom alkoholických nápojov 
    3 dni                                     2 dni                                    nedeľa 
    5.500,-                                  4.200,-                                 1.600,- 
 
2/ Služby občerstvenia a reštauračné služby bez alkoholických nápojov              
    3 dni                                      2 dni                                     nedeľa 
    2.900,-                                   2.200,-                                  1.000,- 
 
3/ Predaj výrobkov spotrebnej elektroniky, textilné a odevné výrobky, obuv, kožená    
    galantéria 
    3 dni                                       2 dni                                    nedeľa 
    2.400,-                                    2.000,-                                 700,- 
 
4/ Predaj výrobkov priemyselného charakteru, domáce potreby, drobný tovar, klenoty,  
     drogéria, kozmetika, foto - kino, umelé kvety 
     3 dni                                        2 dni                                   nedeľa 
     1.900,-                                    1.700,-                                 600,- 
 
5/  Predaj vlastných predmetov domácej výroby -  textil, odevy, predaj hračiek, bižutérie 
     3 dni                                         2 dni                                   nedeľa 
     1.200,-                                     1.000,-                                400,- 
 
6/  Predaj vlastných predmetov domácej výroby: upomienkových a ozdobných predmetov., 
     balónov, časopisov, kníh, reklamný predaj – služby, ozdobné a okrasné rastliny a dreviny 
     3 dni                                          2 dni                                   nedeľa 
     900,-                                          700,-                                   400,- 
 
7/ Predaj pukancov, cukrovej vaty, jadierok, medovníkov a cukroviniek vlastnej výroby 
    3 dni                                           2 dni                                   nedeľa 
    800,-                                           600,-                                   300,-              
  
8/ Predaj ovocia a zeleniny 
     3 dni                                           2 dni                                   nedeľa 
     1.500,-                                       1.000,-                                500,- 
 
9/ Predaj vlastných predmetov domácej výroby spojený s ukážkou výroby  
    3 dni                                            2 dni                                   nedeľa 
    400,-                                            300,-                                   100,-  
 
l0/ Miestna daň sa vzťahuje na zabratie trhového miesta v dĺžke 3 m. Väčší záber ako 3 m 
     sa považuje za ďalšie trhové miesto. 
 
11/ Miestnu daň za trhové miesto pre technicko – zábavnú činnosť  stanovuje na základe 
      doporučenia Organizačnej skupiny na zabezpečenie príležitostného trhu – Seredský   
      hodový jarmok primátor mesta.      


