
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 28/2008,
ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne, podľa § 4 ods.3) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  v  znení  neskorších  predpisov,  v  spojení  so  zákonom  číslo 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  trhových miestach, a podľa § 7 VZN č. 27/2008 o podmienkach predaja 
výrobkov  a  poskytovania  služieb  na  trhových  miestach  v  meste  Komárno  (ďalej  len  VZN) 
sa uznieslo na tomto VZN:  

§ 1
Úvodné ustanovenia

Týmto  VZN  sa  vydáva  trhový  poriadok  pre  príležitostné  trhy  vo  vlastníctve  mesta 
Komárno (ďalej len „mesto“).

§ 2
Príležitostné trhy v meste

(1) V meste sa môžu konať príležitostné trhy, najmä sezónne a výročné trhy a trhy na predaj 
použitých výrobkov medzi občanmi.

(2) Príležitostné  trhy  sa  môžu  konať  na  priestranstve  alebo  v nebytovom  priestore 
vo vlastníctve  fyzickej  osoby  alebo  právnickej  osoby.  Príležitostné  trhy  sa  môžu  konať 
na verejnom priestranstve:
a) na Eötvösovej ul. 
b) v parku Anglia, 
c) na Nám. gen. Klapku,
d) na ul. Hradná,
e) na Župnej ulici 
f) na Športovej ulici  
g) na Palatínovej ul.

(3) V meste sa každoročne konajú príležitostné trhy:
-   Komárňanské  dni  na  Námestí  generála  Klapku,  remeselnícka  ulica  na  Župnej  ulici, 

vínna ulica na Palatínovej ulici –  koncom apríla a začiatkom mája 
-    Dni Starej pevnosti, pivný stan na Športovej  ulici – koncom apríla a začiatkom mája,

      -    MDD v parku Anglia – v mesiaci jún,
      -    Komárňanský vinný festival na Námestí generála Klapku, v parku Anglia, amfiteáter DP 

–  v mesiaci september
      -   Jókaiho dní na Námestí generála Klapku a v parku Anglia v mesiaci jún,
      -  Ondrejský jarmok na ulici Eötvösa, na ulici Hradná (parkovisko pri pevnosti) - začiatkom 

novembra,
       -   Adventné dni na Námestí generála Klapku -  v mesiaci december.

§ 3
Trhové dni a predajný čas

(1) Príležitostné trhy sa môžu konať v pondelok až  nedeľu v týždni.

(2) Predajný a prevádzkový čas je od 8.00 hod do 20.00 hod.

§ 4
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb

Predaj  výrobkov  a  poskytovanie  služieb  na  príležitostných  trhoch  povolí  mesto. 
Povolenie v zmysle VZN vydáva mestský úrad Komárno.
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§ 5
Správa trhoviska

Správu príležitostných trhov vykonáva Mesto Komárno,  Námestie generála Klapku 1, 
Komárno.  Správu  môže  zveriť  osobe,  ktorá  má  na správu  oprávnenie  (ďalej  len  správca 
trhoviska).

§ 6
Práva a povinnosti správcu trhoviska

(1) Správca  trhoviska  je  povinný  zabezpečiť  dodržiavanie  trhového  poriadku  a  ostatných 
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovania služieb (podľa zákona č.178/1998 Z.z.).

(2) Správca trhoviska je ďalej povinný zabezpečiť:
a) potrebný počet smetných nádob,
b) upratanie trhového miesta do jednej hodiny po ukončení trhu.

(3) Správca trhoviska (podľa zákona č. 178/1998 Z. z.) kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie podľa § 11 písm. a) trhového poriadku,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie  elektronickej  registračnej  pokladnice  (podľa  vyhlášky  č.  55/1994  Z.z.  o 

spôsobe evidencie tržieb elektronickou pokladňou v znení neskorších predpisov),
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a 

po jeho skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) primeranosť predaja vlastných použitých výrobkov medzi občanmi.

§ 7
Druhy predávaných výrobkov

(1) Na príležitostných trhoch (ďalej len trh) sa môžu predávať výrobky určené na základe tohto 
VZN.

(2) Na trhu sa môžu predávať potravinárske výrobky, ktoré sú zdravotne neškodné, v súlade 
s platnými predpismi a to:

a) potravinárske výrobky, ktoré sa môžu predávať i ambulantne,
b) trhové konzumné ryby,
c) med balený do hygienicky vyhovujúcich označených obalov,
d) ostatné potravinárske výrobky balené do hygienicky vyhovujúcich označených obalov, 

pri splnení podmienok stanovených orgánmi potravinového dozoru (orgány na ochranu 
zdravia, orgány veterinárnej správy).

(3) Na  trhu  sa  môžu  predávať  kvety,  ovocné  stromy,  okrasné  stromy  a  kríky,  vianočné 
stromčeky, čečiny a výrobky z nich, ak je preukázaný spôsob ich nadobudnutia.

(4) Na trhu sa môžu predávať ďalšie výrobky, ktoré sa môžu predávať i ambulantne.

(5) V stánkoch  s trvalým stanovišťom na trhu  na príležitostných trhoch sa môžu predávať 
spotrebné výrobky s možnosťou preskúšania, najmä:

a) textilné a odevné výrobky, obuv,
b) domáce potreby,
c) elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky,
d) drobný tovar, papierenské výrobky,
e) kozmetika, drogériový tovar,
f) športové potreby, hračky.
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§ 8
Ambulantný predaj

(1) V meste podľa VZN sa ambulantne môžu predávať:
a) knihy,  periodická tlač,  originály  alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel  alebo iných 

diel,
b) drobné umelecké predmety a remeselnícke výrobky,
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu,
d) balená a nebalená zmrzlina,
e) ovocie a zelenina,
f) kvety,
g) žreby okamžitých lotérií a žrebovaných vecných lotérií.

§ 9
Druhy poskytovaných služieb

(1) Na trhu možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi, oprava kožených a remenárskych výrobkov,
e) kľúčová služba.

(2) Pohostinské a  reštauračné služby  sa  môžu poskytovať  za  podmienok  podľa  osobitných 
predpisov (Potravinový kódex). 

§ 10
Zákaz predaja niektorých výrobkov

(1) Na trhu sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky, 
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na 

predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvá,
i) chránené  druhy  živočíchov,  exempláre  voľne  žijúcich  živočíchov  a  nebezpečné 

živočíchy,
j) živé  zvieratá  s výnimkou  trhových  konzumných  rýb,  zákaz  sa  nevzťahuje  na 

propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami 
chovateľov.

k) nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia.

(2) Na trhu sa ďalej zakazuje predávať:
a) surové kravské, kozie a ovčie mlieko,
b) mliečne výroky z tepelne nespracovaného kravského, kozieho a ovčieho mlieka, ak nie 

sú osobitne povolené,
c) potraviny na osobitné výživné účely.

§ 11
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby

(1) Na trhu môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky a poskytovať služby:
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a) fyzické  osoby  a  právnické  osoby  oprávnené  na  podnikanie  (podľa  Obchodného 
zákonníka, zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 

b) fyzické  osoby  predávajúce  rastlinné  a  živočíšne  výrobky  z  vlastnej  pestovateľskej 
alebo chovateľskej činnosti,

c) fyzické  osoby  predávajúci  vlastné  použité  výrobky  v  primeranom  množstve  medzi 
sebou.

(2) Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania 
iných členských štátov Európskej únie. 

§ 12
Povinnosti predávajúceho

(1) Predávajúci na trhu je povinný:

a) označiť  svoje  predajné  zariadenie  (podľa  Obchodného  zákonníka  a  zákona  č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov),

b) dodržať trhový poriadok,
c) používať elektronickú pokladnicu (podľa vyhlášky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe evidencie 

tržieb elektronickou pokladňou v znení neskorších predpisov),
d) udržiavať  miesto  predaja  výrobkov  a  poskytovania  služieb  v čistote,  po  skončení 

predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenovkou (podľa zákona č. 

18/1996 Z. z. o cenách),
f) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu (podľa vyhlášky č. 133/1994 Z. z. o inšpekčných 

knihách) okrem osôb uvedených v § 11 písm. b) a c) tohto trhového poriadku,
g) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 

kontrolu správnosti váženia.

(2) Predávajúci na trhu je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánu dozoru podľa § 14 
trhového poriadku:

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  zaplatení  nájomného  za 
predajné zariadenie alebo predajnú plochu,

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

d) pri predaji húb doklad o ich znalosti,
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí (podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny,
f) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých 

výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve,
g) autorizovanú inšpekčnú knihu.

§ 13
Pravidlá prenajímania predajných zariadení a výška nájomného

(1) Predajné  zariadenia  je  možné  prenajímať  a umiestniť  so  súhlasom  správcu  trhoviska. 
Predajné zariadenia sa prenajímajú záujemcom na základe podaných žiadostí. Žiadosti sa 
vybavia do naplnenia kapacity predajných zariadení.

(2) Úhradu za užívanie verejného priestranstva určí správca trhoviska. Jej výška je stanovená 
osobitným predpisom1. 

1  VZN 15/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov
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§ 14
Orgány dozoru

(1) Dozor nad dodržiavaním povinností pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 
miestach, podľa osobitných predpisov2, vykonávajú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) mesto.

(2) Orgány dozoru môžu uložiť  pokutu podľa § 12 zákona č. 178/1998 Z.z.  Pokuty uložené 
mestom sú príjmom mesta.

(3) Ak  je  mesto  správcom  trhoviska,  príslušným  orgánom  na  uloženie  pokuty  podľa 
predchádzajúceho odseku sú Slovenská obchodná inšpekcia.

(4) Orgány  dozoru  môžu  zakázať  predaj  výrobkov  a  poskytovanie  služieb  fyzickej  alebo 
právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva 
výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste.

(5) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán dozoru zistil porušenie povinností, 
najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.

(6) Pokutu  nemožno  uložiť,  ak  bola  za  to  isté  porušenie  povinností  uložená  pokuta  podľa 
osobitných predpisov.

(7) Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov na uloženie pokút podľa osobitných 
predpisov nie sú dotknuté.

§ 15
Záverečné ustanovenia

(1) Toto VZN, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste Komárno bolo 
schválené Mestským zastupiteľstvom v Komárne dňa  20. novembra 2008.  

(2) Zrušuje sa VZN č. 6/1998, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste 
Komárno

(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 5. decembra 2008.

Komárno dňa 20. novembra 2008

MUDr. Tibor Bastrnák
      primátor mesta

2 zákon číslo 178/1998 Z.z.
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