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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 

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

 príležitostný trh Seredský hodový jarmok 
 

 
  
Mestské zastupiteľstvo v Seredi  podľa § 4  ods. 3 písm.  h/ a  §  6 ods. l  zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 zákona NR SR 
č. 274/1993 Z. z.  o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa, 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 SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní / živnostenský 
zákon / v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým 
určuje Trhový poriadok o  podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom 
mieste – príležitostný trh Seredský hodový jarmok. 
 
 

Časť I. 
Úvodné ustanovenia  

 
§ 1 

                                                               Účel nariadenia  
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje trhové miesto pre konanie príležitostného trhu 
Seredský hodový jarmok, podmienky  predaja výrobkov a poskytovania služieb a jeho 
organizačné zabezpečenie. 
 
 
 

Časť II. 
Základné ustanovenie  

 
§ 2 

Organizačné zabezpečenie 
 

1. Správu príležitostného trhu Seredský hodový jarmok počas jeho konania vykonáva 
Mesto Sereď, so sídlom  Mestský úrad Sereď, Námestie republiky l176/10. 

 
2. Trhovým miestom pre konanie príležitostného trhu Seredský hodový jarmok sú ulice : 

Školská, Mlynárska, Kostolná, Vinárska, Námestie slobody. 
 

3. Organizačnú skupinu na zabezpečenie príležitostného trhu – Seredského hodového 
jarmoku určí riaditeľ Seredského hodového jarmoku, menovaný primátorom mesta.  

 
4. Trhovým dňom je určený piatok, sobota, nedeľa vždy v týždni, keď sú vyhlásené 

hody. 
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5. Prevádzkový a predajný čas počas trvania Seredského hodového jarmoku je určený :     

                                        
                                                   Prevádzkový čas                     Predajný čas   
  
            Piatok:                       8.00 hod. – 21.00 hod.              9.00 hod.  - 20.00 hod.  
            Sobota:                      6.00 hod. –  21.00 hod.             7.00 hod. -   20.00 hod. 
            Nedeľa:                     7.00 hod. –  17.00 hod.              8.00 hod. -  16.00 hod. 
 
           Pre služby zabezpečujúce občerstvenie počas piatku a soboty je predajný čas          
           do 23.00 hod. 
 
 
 

§ 3 
Miestna daň za užívanie verejného priestranstva počas konania Seredského hodového 

jarmoku 
 

1. Miestna daň za užívanie verejného priestranstva počas konania Seredského hodového 
jarmoku je stanovená v  prílohe č. 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia. 

 
 
 
 
 

Časť III. 
Podmienky predaja, povinnosti predávajúcich fyzických a právnických 

osôb, práva a povinnosti správcu príležitostného trhu 
 
 

§ 4 
Všeobecné podmienky 

 
 

1. Na príležitostnom trhu – Seredský hodový jarmok je na trhovom mieste zakázané :     
a/  po predajnom čase skladovať akékoľvek obaly / vrecia, prepravky, debny, sudy 

                 koše a pod /., 
             b/ parkovať motorové vozidlá,   
             c/ vodiť psov,  
             d/ jazdiť motorovými vozidlami, bicyklami, okrem zásobovania a technickej     
                 obsluhy.  
         

2. Trhové miesto  môže využívať iba osoba, ktorá zaplatila príslušnú daň za užívanie      
verejného priestranstva. Premiestňovanie trhového miesta  -  predajných stánkov počas 
konania Seredského hodového jarmok je možné iba so súhlasom organizačnej skupiny 
Seredského hodového jarmoku. 
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3. Každý účastník Seredského hodového jarmoku je povinný rešpektovať pokyny a       

nariadenia riaditeľa jarmoku a organizačnej skupiny Seredského hodového jarmoku 
ako i polície / Mestská polícia Sereď, PZ SR Sereď /. 

            
 
   

§ 5 
Oprávnenie na predaj 

 
   Na príležitostnom trhu – Seredskom hodovom jarmoku môžu na základe povolenia mesta      
   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.  
 
 
 

§ 6 
Sortiment a obmedzenia predaja 

 
 

1. Na trhový predaj možno ponúknuť nasledujúci tovar bez obmedzujúcich podmienok :   
a/  ovocie a zelenina – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných 

                  predpisov, 
            b/  poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre konzum ľudí / kvety, priesady,       
                  ozdobné kry, semená a pod./, 
            c/  úžitkové, ľudovoumelecké, umelecké a ozdobné predmety, knihy,   
            d/  všeobecne známe byliny.  
 
 

2. Tovar,  pri predaji,  ktorého musia byt splnené podmienky stanovené osobitnými  
predpismi t.j. vyžaduje sa osvedčenie – atest :    
a/  včelí med musí byť hygienicky a zdravotne nezávadný, plnený do hygienicky    
     nezávadných obalov s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu  
     plnenia, doby použiteľnosti. Med môžu predávať len právnické a fyzické osoby,  
     ktoré majú osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre túto činnosť vydané  
     príslušným regionálnym  úradom verejného zdravotníctva, 
b/  huby možno predávať len na základe osvedčenia o poznaní húb, vydaného  
     Botanickým ústavom Slovenskej akadémie vied Bratislava, oddelenie       
     patologickej biológie a mykológie. Oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov 
     húb, ktoré sú v osvedčení uvedené, 
 c/ všetky spotrebné výrobky, najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce 
     potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, 
     papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky   
     možno na príležitostnom trhu predávať v zmysle ustanovenia § 7 zákona 
     č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na  
     trhových miestach v znení neskorších predpisov.     
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                                                                  § 7 
Zákaz predaja 

 
Na trhovom mieste je zakázané predávať : 
a/  zbrane, strelivo, výbušniny a všetky druhy zábavnej pyrotechniky, 
b/  tlač a iný tovar, ktorý ohrozujú mravnosť, 
c/  tabak a tabakové výrobky,    
d/  lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, 
e/  lieky, jedy, omamné a psychotropné látky, 
f/  automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
g/  chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy, 
h/  živé zvieratá  s výnimkou trhových konzumných rýb, 
 i/  surové mäso z jatočných zvierat a vnútornosti každého druhu, mäsové výrobky, 
     výrobky z domácich zakáľačiek, konzumná masť, 
j/   mlieko a mliečne výrobky, 
k/  jatočný dobytok, kone, ošípané, ovce, kozy, teľce, zverinu, 
l/   vajcia, výrobky z vajec.  
 
O obmedzeniach podávania iných druhov potravín môže rozhodnúť regionálny  
úrad verejného zdravotníctva.  
 
 

§ 8 
Druhy poskytovaných služieb 

 
Na trhovom mieste možno poskytovať tieto služby : 
- pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 
- oprava dáždnikov, 
- oprava a čistenie obuvi, 
- kľúčové služby, 
- reklama, poradenské služby          

 
 
                                                                              § 9 

Podmienky predaja 
 
 
1. Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné dodržiavať  

všetky právne normy a nariadenia súvisiace s podmienkami predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach a tiež podriadiť sa kontrole oprávne-   

      nými osobami.  
2. Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať riadne pridelené predajné miesto,      

zaplatenie príslušnej dane za užívanie verejného priestranstva schválenej podľa 
prílohy č. 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.   

3. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schvá- 
lenú akosť, pokiaľ je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných predpisov 
alebo v akosti predávajúcim uvádzanej.  
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4. Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené zeminy, zvädnutých 
častí, ovocie musí byť akostne roztriedené a počas predaja uložené v debnách, 

                  košoch prípadne vyložené na zákazníkom dostupnom mieste. 
5. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku  

predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a a akosti. Kontrolný 
orgán vydá predávajúcemu potvrdenie o odobratí vzorky, v ktorom uvedie 
množstvo vzorky a jej hodnotu. 

6. Ak sa kontrolou zistí, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám stanovených 
všeobecne záväznými predpismi, kontrolný orgán: 

- zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu 
zdravotnej nezávadnosti a akosti ako i peňažnú sankciu podľa platných 
právnych predpisov, 

- upozorní na túto skutočnosť správcu príležitostného trhu a príslušný orgán, 
u ktorého je predávajúci registrovaný. 

             7. Mesto Sereď, regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenská obchodná   
                  inšpekcia môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých tovarov vzhľadom na  
                  podmienky predaja, akosť a nákazovú situáciu. 
             8. Všetky fyzické a právnické osoby sú povinné pri predaji tovaru používať  

      registračné pokladne na vedenie evidencie tržieb. 
 9.  Všetky fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné viesť    
      autorizovanú inšpekčnú knihu. 

  10.  Počas neprítomnosti majiteľa stánku určiť zodpovedného zástupcu. 
  
 

 
§ 10 

Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb 
 
 

1/  Predávajúci je povinný : 
     a/  dodržiavať podmienky predaja 
     b/  predávať len na predajnom mieste určenom pre konanie Seredského hodového jarmoku 
     c/  označiť predajné miesto menom  a adresou fyzickej alebo právnickej osoby    
          zodpovednej za predaj tovaru, poskytovanie služieb, 
     d/  dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné 
          predpisy, 
     e/  zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 
     f/   používať elektronickú registračnú pokladnicu  
     g/  udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení   
          predaja  zanechať predajné miesto čisté a upratané, 
     h/  viesť autorizovanú inšpekčnú knihu, 
     i/   uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, 
     j/   predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere a množstve, vykonávať pri predaji        
          váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti    
          váženia 
     k/  vylúčiť z predaja výrobky – poživatiny zdravotne závadné, neznámeho pôvodu  
          čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené,   
      l/  dodržiavať pokyny regionálneho úradu verejného zdravotníctva  
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     m/ na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady / podľa      
          charakteru predaja / : preukaz totožnosti, povolenie mesta Sereď k predaju,    
           živnostenské oprávnenie / živnostenský list, obchodný register /, ak predávajúci sám  
           nemá povolenie  k podnikaniu potvrdenie príslušného obecného alebo mestského úradu  
           o vlastníctve  pôdy alebo záhrady, doklad o nadobudnutí predávaného tovaru,  
           zdravotný preukaz  ak to vyžaduje povaha predávaného tovaru, osvedčenie o poznaní  
           húb a liečivých rastlín, doklad o kontrole zdravotnej nezávadnosti, veterinárne  
           osvedčenie, autorizovanú inšpekčnú knihu.   
  
 
 2/  Predávajúci je ďalej povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu dozoru : 
      a/ doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie        
           služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti, 
      b/  povolenie na užívanie predajného miesta a doklad o zaplatení  dane za užívanie         
           verejného priestranstva, 
      c/  zdravotný preukaz a posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva,        
           ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 
      d/  pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitných predpisov, 
      e/  doklad o nadobudnutí tovaru. 
 
 

 
§ 11 

Práva a povinnosti správcu trhového miesta 
 

 1/   Správca príležitostného trhu je povinný :  
       a/ zverejniť trhový poriadok na viditeľnom mieste 
       b/ zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji   
           výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste 
 
2/   Správca trhového miesta kontroluje u predávajúceho: 
      a/ oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa platných právnych predpisov 
      b/ doklad o nadobudnutí tovaru 
      c/ povolenie na užívanie trhového miesta a doklad o zaplatení dane za užívanie verejného 
          priestranstva 
      d/ udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania  
          služieb  a po ich skončení 
      e/ dodržiavanie trhového poriadku. 
 
3/  Správca trhového miesta je ďalej povinný : 
     a/ dodržiavať pokyny vydané pre konanie jarmoku regionálnym úradom verejného   
         zdravotníctva, 
     b/ trvale udržiavať v čistote a poriadku predajné priestory trhoviska, 
     c/ zabezpečiť vhodné nádoby na odpad, ich pravidelné vyprázdňovanie a dezinfekciu 
     d/ zabezpečiť sociálne zariadenie pre predávajúcich a kupujúcich a udržiavať ho v čistote  
         a prevádzkyschopnom stave,  
     e/ v prípade potreby zabezpečiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva vhodný    
         priestor, potrebnú vecnú a osobnú pomoc,         
     f/  kontrolovať zdravotné preukazy osôb predávajúcich tovar a poskytujúcich služby,  
         ak si to charakter predaja resp. poskytovania služieb vyžaduje,    
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     g/ dbať, aby všetky predajné miesta boli označené menom osoby zodpovednej za predaj,  
         s adresou a cenovkami predávaného tovaru, 
     h/ zabezpečiť informačnú tabuľu pre potreby trhovníkov, informovať trhovníkov a  
         návštevníkov trhoviska o trhovom poriadku jeho vyvesením na viditeľnom a  
         prístupnom mieste, 
     i/  vytvoriť podmienky pre ochranu zdravia, bezpečnosti a požiarnej ochrany, aby sa  
         predišlo  škodám na zdraví a majetku občanov. 
 
 
 

§ 12 
Ceny tovaru 

 
Ceny tovarov sú tvorené dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim v zmysle zákona  NR SR 
č. 18/1996 Z. z. o cenách  v znení neskorších predpisov. 
 
 
 

Časť IV. 
Orgány dozoru a kontrolná činnosť 

 
§ 13 

Orgány dozoru a kontrolná činnosť 
 

 
1/ Dozor nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia a kontrolu predaja 
    na trhovisku vykonávajú : 

- Primátor mesta  
- Poverení zamestnanci mesta Sereď 
- Hlavný kontrolór mesta Sereď 
- Mestská polícia Sereď  

 
2/ Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových  
    miestach fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia mesta Sereď zriadila 
    trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo  poskytuje služby  
    na trhovom mieste, pričom môžu uplatniť sankčné opatrenia v zmysle platných  
    všeobecne záväzných predpisov. 
 
3/ Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa 
     osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným nariadením dotknuté. 
 
 

§ 14 
Sankčné opatrenia 

 
 
1/ Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia je porušením  
    § 46  zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
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2/ Zamestnanci Mestskej polície Sereď  sú oprávnení za porušenie ustanovení tohto 
    všeobecne záväzného nariadenia uložiť pokutu v zmysle zákona  SNR č. 372/1990 Zb.  
    v znení neskorších predpisov. 
 
3/ Primátor mesta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnika- 
    nie za porušenie nariadenia mesta podľa 13 ods. 9  zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
    o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pokutu do výšky 200.000,- Sk.  
 
 
 
4/ Mesto Sereď môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe v zmysle § 12 ods. 1 a 2  
    zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov pokutu do výšky    
    500.000,- Sk. 
 

 
§ 15 

Záverečné ustanovenia 
 
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne  
záväzné nariadenie č. 5/2000 a dodatok č. 1 k VZN č. 5/2000 – Trhový poriadok  o pod- 
mienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na Príležitostnom trhu – Seredský hodový 
jarmok.  
 
Zmeny a doplnky  všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo. 
 
Toto Všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta.  
 
 
 
 
                                                                                   Ján  L e h o t a  
                                                                                   primátor mesta 
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                                                                               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 
    4.600,-                                  3.600,-                                 1.300,- 
 
2/ Služby občerstvenia a reštauračné služby bez alkoholických nápojov, predaj potravín, 
    mäsových výrobkov, ovocia a zeleniny              
    3 dni                                      2 dni                                     nedeľa 
    2.000,-                                   l.600,-                                  700,- 
 
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/ Miestna daň sa vzťahuje na zabratie trhového miesta v dĺžke 3 m. Väčší záber ako 3 m 
    sa považuje za ďalšie trhové miesto. 
 
9/ Miestnu daň za trhové miesto pre technicko – zábavnú činnosť  stanovuje na základe 
    doporučenia Organizačnej skupiny na zabezpečenie príležitostného trhu – Seredského      
    hodového jarmoku primátor mesta. 


