
 

MESTO  SEREĎ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď  

č. 5/2021  zo dňa 24.6.2021, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie  mesta Sereď  č. 2/2015, 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 
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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  toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 5 /2021, ktorým sa 

mení  a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2015, 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“): 
 

 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2015,  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 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
1. V § 2 ods.  1 písm. a)  sa  vypúšťa  bod 11. 

 

Doterajšie body  12 až 21 sa označujú ako body 11 až 20. 

 

2. V § 2 ods. 3 sa slová „ liehovín a destilátov“ nahrádzajú slovami „alkoholických nápojov“. 
 

3. V § 4 odsek 2 sa slovo „plody“ nahrádza slovom „plodiny“. 

 

4. V § 6 ods. 2 a 3 sa slová „11 a ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“ 

5. Nadpis nad § 13: „MESTSKÉ TRHOVISKO MLYNÁRSKA“  sa nahrádza nadpisom, ktorý  

 znie: „MESTSKÉ TRHOVISKO NA MLYNÁRSKEJ ULICI“. 

6. V § 13 ods. 3 sa slová „časom 05:30 hod.“ nahrádzajú slovami „časom 05:00  hod.“. 

7. V § 15 ods. 1 sa čísla „19, 20 a 21“  nahrádzajú číslami „ 18,19 a 20“. 

8. § 17 vrátane nadpisu znie: 

„§ 17 

Správca trhoviska 
Správu trhoviska - mestské trhovisko na Mlynárskej ulici (ďalej len „trhovisko“), 

vykonáva zriaďovateľ trhového miesta - mesto Sereď so sídlom na Námestí republiky      

č. 1176/10, 926 01 Sereď.“ 

 

9. V § 18 ods. 1 sa za slová „podľa § 2 ods. 1“  vkladá čiarka a slová: „okrem výrobkov 

uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) bod 12 a 20  a písm. b) bod 7 až 11.  

 

10. V § 19 ods. 3 sa na konci odseku pripája veta, ktorá znie: „Na trhovisku nie je povolené 

umiestniť si  vlastné prenosné predajné zariadenie, s výnimkou predaja mäsa, mäsových 

výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov a občerstvenia.“ 

11. V § 19 ods. 4 sa slová „v čase 05:30 hod.“ nahrádzajú slovami „v čase 05:00  hod.“. 
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12. § 23 vrátane nadpisu znie: 

„§ 23 

Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia a prenajatú plochu 
Nájomné za predajné zariadenie a prenajatú plochu vo vlastníctve mesta určuje správca 

trhoviska v nájomnej zmluve podľa sadzobníka nájomného schváleného mestom Sereď v 

prílohe č.11 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď.“ 

 

 Ruší sa poznámka pod čiarou k odkazu 22. 

 

 
Čl. II 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2021. 

 

- podpísané -  

            Ing. Martin Tomčányi 

                  primátor mesta 

 

 

 

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 142/2021 

dňa 24.6.2021. 

 

Deň vyhlásenia: 28.6.2021 

Deň zvesenia: 13.7.2021 


