
  

TRHOVÝ PORIADOK 

PRE MESTSKÉ TRHOVISKO NA MLYNÁRSKEJ ULICI 

 

Výňatok zo všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 2/2015 zo dňa 23.4.2015, 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 5/2021 zo dňa 24.6.2021. 

 

§ 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 

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. 

 

§ 18 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

1) Na trhovisku možno predávať výrobky, ktorých predaj je povolený podľa § 2 ods. 1, okrem 

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

nariadenia, a ak sa na predaj týchto výrobkov nevzťahuje obmedzenie alebo zákaz predaja 

podľa osobitného predpisu18. 

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. Na trhovisku nie je povolené umiestniť si  vlastné 

prenosné predajné zariadenie, s výnimkou predaja mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, 

mliečnych výrobkov a občerstvenia. 

4) Dovoz tovaru (zásobovanie) motorovým vozidlom na trhovisko je možný v čase 05:00 

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. 

 

§ 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 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. 

 
 

 

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. 

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. 

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. 

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

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. 

 

 

 

 

 

 



  

§ 2 ods. 1 zo všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 2/2015 zo dňa 23.4.2015: 

§ 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. vajcia, 

12. balená zmrzlina, 

13. lesné plodiny (čerstvé aj sušené), 

14. liečivé (jedlé) rastliny, ak  nejde o rastliny, ktorých predaj je podľa osobitného predpisu zakázaný
8
, 

15. bylinky, čaje, koreniny a koreninové zmesi, 

16. čerstvé jedlé huby, ak nejde o huby, ktorých predaj je osobitným predpisom zakázaný
9 

a za predpokladu, že predajca je 

držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb podľa osobitného predpisu
10

. 

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

18. medovníky, trdelníky, 

19. cukrová vata, cukrovinky a iné cukrárenské výrobky, 

20. živé sladkovodné ryby, 

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. 

 
 

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. 

 
 
 

§ 3 zo všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 2/2015 zo dňa 23.4.2015: 
 
 

§ 3 

Druh poskytovaných služieb 

Na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď je okrem služieb, ktorých poskytovanie upravuje osobitný predpis
13

, 

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. 

 

 _________________________ 
13)   § 8 zákona č. 178/1998 Z. z. . o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 

a doplnením zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

§ 13 zo všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 2/2015 zo dňa 23.4.2015: 
 

§ 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: 00 hod. do 13:00 hod. príslušného dňa. 

 

 

 

 

 

 
 


