
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
 

Trhový poriadok 
 

pre trhovisko: 
 

a)    ul. nám. Andreja Cabana 
b) Kultúrny dom 
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Článok 1 
Určenie priestranstva trhoviska 

 
 Tento trhový poriadok platí pre trhovisko Komjatice ul. nám. A. Cabana – 
verejné priestranstvo – vlastník obec Komjatice, správca obec Komjatice 
a príležitostné trhy v Kultúrnom dome Komjatice, správca obec Komjatice. 
 

Článok 2 
Označenie trhoviska údajmi o predávaných 

Výrobkoch a poskytovaných službách 
 

1. Trhovisko je na ul. nám. Andreja Cabana na verejnom priestranstve vedľa 
Kultúrneho domu a pri príležitostných trhoch celé nám. A. Cabana. Na 
informačnej tabuli je zverejnený tento trhový poriadok s údajmi o druhoch 
predávaných výrobkov a poskytovaných službách. 

2. Na trhovisku sa môžu predávať balené potraviny, ktoré určí obec 
všeobecne záväzným nariadením po dohode s príslušnými orgánmi 
potravinárskeho dozoru. 

3. Obec určí VZN podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb vykonávať. 

 
Článok 3 

Zákaz predaja niektorých výrobkov 
 

1. Na trhovisku sa zakazuje predávať: zbrane a strelivo, výbušniny, 
pyrotechnické výrobky, tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, tabak 
a tabakové výrobky, lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické 
nápoje, jedy, omamné a psychotropné látky, lieky, automobily, motocykle, 
ich súčiastky a príslušenstvo, chránené druhy živočíchov a nebezpečné 
živočíchy, živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb. 

2. Zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat 
organizované zväzmi a združeniami chovateľov. 

 
Článok 4 

Obmedzenie predaja výrobkov 
 

1. Na trhovisku sa môžu predávať balené potravinárske výrobky, ktoré určí 
obec VZN po dohode s príslušnými orgánmi potravinárskeho dozoru. 

2. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce 
potreby, elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, 
papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby 
a hračky sa môžu len predávať v stánkoch s trvalým stanovišťom na 



trhovisku, alebo v Kultúrnom dome. 
3. Obmedzenia podľa predchádzajúceho bodu sa vzťahujú na propagačné 

predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov 
na trh. 

 
Článok 5 

Druhy poskytovaných služieb 
 
 Na trhovisku sa môžu poskytovať tieto služby: pohostinské a reštauračné 
služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 
oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby, ktoré určí obec VZN. 
 

Článok 6 
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať 

Služby na trhovisku 
 
 Na trhovisku môžu a základe povolenia obce predávať výrobky 
a poskytovať služby: 
 

1. fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa 
osobitných predpisov, 

2. fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej 
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 

3. občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi 
sebou. 

 
Článok 7 

Povinnosti predávajúcich na trhovisku 
 
1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 
b) dodržiavať trhový poriadok 
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov 
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovaných služieb v čistote,  po 

skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané 
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 
f) uviesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov 

s výnimkou uvedených v čl. 6 bod 2,3, 
2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska 

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 zariadenia a doklad o úhrade poplatku za 

predajné zariadenie alebo predajnú plochu, 



c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to 
vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 

d) pri predaji húb doklad o ich znalosti 
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného 

predpisu, 
f) autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou osôb uvedených v čl. 6 bod 2,3. 

Doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi 
občanmi v primeranom množstve. 

Článok 8 
Údaje o trhových dňoch, predajnom 

a prevádzkovom čase 
 
1. Trhovými dňami sú: pondelok, streda, piatok a sobota 
2. Čas predaja ako i prevádzkový čas je stanovený VZN obce a to 

nasledovne: 
Pondelok, streda, piatok a sobota od 7. hod. do 18. hod. 

V tomto čase je zohľadnené pre predávajúcich aj prísun a rozloženie tovaru 
na stoloch a po skončení predaja i jeho zbalenie a odvoz. 

3. Povolenie na zriaďovanie príležitostných trhov vydáva obec. Prevádzkový 
čas ako čas predaja je od 7. hod. do 20. hod. 

 
Článok 9 

Pravidlá prenajímania predajných zariadení 
 

1. Predajné stoly sa dávajú do prenájmu na obdobie kalendárneho roka, resp. 
na kratšie obdobie, po zaplatení stanoveného nájomného, na príslušné 
obdobie. 
Stoly, ktoré sú prenajaté na dlhšie obdobie ako 1 deň budú označené ako 
„predané“. Nájomcovia majú prednostné právo predaja tovaru na týchto 
stoloch, za denný poplatok. 

2. Stoly, ktoré nie sú dané do prenájmu, je možné využiť na denný predaj pre 
predávajúcich, za stanovený denný poplatok. 

 
Článok 10 

Pravidlá prenajímania predajných zariadení 
 

1. Nájomné za predajné stoly a predajné plochy je stanovené za 1 stôl, podľa 
požiadavky nájomcu. 

2. Denný poplatok za predajný stôl je stanovený pevnou sadzbou. 
3. Cenník je sprístupnený na viditeľnom mieste na trhovisku, alebo u správcu 

trhoviska. 
Všetky poplatky sa inkasujú v pokladni na obecnom úrade. 

 
Článok 11 



Trhové poplatky 
 

1. Sadzby trhového poplatku sú pevne stanovené správcom trhoviska. 
2. Úhrada za nájom za predajné stoly je splatná vopred. 
3. Denný poplatok je povinný zaplatiť predávajúci ihneď pri obsadení stola. 

Predávajúci obdrží po zaplatení blok, ktorý je povinný počas predaja 
uschovať a v prípade kontroly preukázať. Ak ho z akýchkoľvek dôvodov 
nevie preukázať, je povinný poplatok opätovne uhradiť. 

 
 
 

Článok 12 
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas 

predaja výrobkov a poskytovania služieb 
a po skončení prevádzky 

 
1. Do priestorov trhoviska je zakázané vodiť psov. 
2. Zakázané je obsadiť predajné miesta predmetmi, ktoré neslúžia 

bezprostredne predaju na trhovisku. 
3. Za tovar na trhovisku zodpovedá predávajúci – uskladňuje ich, chráni pred 

poškodením a stratou. 
4. Predávajúci je povinný označiť viditeľne na predajnom stole: 

meno, bydlisko a cenu predávaného tovaru 
5. Prepravovať, rozmiestňovať, doplňovať tovar pomocou dopravných 

prostriedkov je povolené len za dodržiavania prísnych bezpečnostných 
opatrení. 

6. V priestoroch trhoviska je zakázané dopúšťať sa výtržností, správania sa 
vzbudzujúceho pohoršenie (krik, hádky, urážky...) 

7. Nad rámec povinností stanovených orgánom štátnej správy požiarnej 
ochrany je správca oprávnený určiť opatrenia protipožiarnej ochrany – ich 
dodržiavanie je záväzné. 

8. Predávajúci je povinný bezodkladne informovať správcu o každej závade 
požiarnych zariadení, o okolnostiach a konaní nebezpečnom z hľadiska 
požiarnej ochrany a vznik požiaru ihneď signalizovať. 

9. Správca je povinný dohliadať na zabezpečenie čistoty na trhovisku. 
10. Predávajúci je povinný svoje stanovište počas predaja i po skončení 

predaja udržiavať v čistote. 
11. Smeti a ostatný odpad je potrebné zhromažďovať v priestoroch a nádobách 

vyhradených na tento účel. Za pravidelný odvoz odpadu a prípadnú 
dezinfekciu celého priestoru trhoviska zodpovedá a zabezpečuje správca 
trhoviska. 

12. Je zakázané dávať späť do predaja požívatiny reklamované a vrátené 
kupujúcimi, ukladať požívatiny na zem, fajčiť pri predaji požívatín. 

13. Predávajúci je povinný sledovať akosť dodávaných a predávaných 



požívatín a vylúčiť z predaja požívatiny podozrivého pôvodu, čiastočne 
porušené alebo zjavne znehodnotené, nepredávať požívatiny u ktorých sa 
nevykonala povinná kontrola, po uplynutí spotrebnej lehoty, preukázať 
zdravotnú nezávadnosť tovaru, rozsah a spôsob bude aktualizovaný (podľa 
miestnych podmienok) rozhodnutím okresného štátneho lekára, ktoré môže 
mať podľa povahy veci i časové obmedzenie, dodržiavať zásady osobnej 
hygieny, mať u seba zdravotný preukaz a na požiadanie ho predložiť 
kontrolným orgánom polu s občianskym preukazom. 

14. Huby môže predávať len osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o poznaní 
húb. Sušené huby z vlastnej produkcie je zakázané predávať 

15. Zeleninu alebo ovocie ošetrené chemickými prostriedkami možno predávať 
len po uplynutí potrebnej ochrannej lehoty. 

16. Zákaz predaja na trhovisku možno udeliť každej osobe, ktorej správanie sa 
závažným spôsobom porušuje trhový poriadok. 

 
 

Článok 13 
Práva a povinnosti správcu trhoviska 

 
1. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku 

a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 
2. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho. 

a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov 
a povolenie na predaj výrobkov a poskytovaných služieb na trhových 
miestach, ktoré na požiadanie vydáva Obecný úrad Komjatice. 

b) doklad o nadobudnutí tovaru 
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných 

predpisov, udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja 
výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení 

d) dodržiavanie trhového poriadku 
e) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, 

športových a iných spotrebných výrobkov občanmi medzi sebou na 
trhovisku – primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov 
posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter 
a stav predávaných výrobkov. 

f) pri predaji húb kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho 
a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb. 

g) oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa 
nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi 
medzi sebou. 

 
Týmto trhovým poriadkom sú povinní riadiť sa všetci účastníci trhoviska, 

predávajúci aj nakupujúci a osoby prítomné v areáli trhoviska. 
Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vykonávajú: 
a) Slovenská obchodná inšpekcia 



b) Okresný úrad Nové Zámky 
c) Obec Komjatice 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného 

zastupiteľstva v Komjaticiach č. 37/180699 zo dňa 18.6.1999. 
 
Vyvesené dňa: 21.6.1999 
Zvesené dňa: 7.7.1999 

 


