
NÁVRH 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č.    /2015 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služi eb na trhových miestach            
na území mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje predaj výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Komárno (ďalej len „mesto“).  
 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
(1) Na účely tohto VZN sa rozumie: 

a) trhové miesto  – trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné 
priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj  1) 

b) trhovisko – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na 
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb 2) 

c) tržnica  – kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb v prevádzkarniach a na prenosných predajných zariadeniach 3) 

d) príležitostný trh  – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne 
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený 
predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných 
výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,  4) 

e) ambulantný predaj  – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na 
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj 
na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom 
a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého 
zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu, 5) 

f) stánok s trvalým stanoviš ťom – stánok s celoročnou prevádzkou alebo so 
sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je 
vlastnený predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu. 6) 

 

(2) Podrobnosti o trhových miestach upravuje osobitný predpis. 7) 
 
 

§ 3 
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach 

 
(1) Na trhových miestach je povolený  predaj: 

a) potravinárske výrobky a zvieratá nasledovne: 
a1) mlieko a výrobky z kravského, ovčieho a kozieho mlieka;  

 
 
 
 



 
a  2) mäso a mäsové výrobky, 
a  3) pekárske a cukrárske výrobky, 
a  4) čerstvé slepačie vajcia - triedené, 
a  5) iné originálne balené potravinárske výrobky  

               a  6) čerstvé slepačie vajcia – netriedené v súlade s osobitným predpisom8), 
a  7) včelí med a včelie produkty v súlade s osobitným predpisom8), 

               a  8) ovocie, zelenina, strukoviny, zemiaky, olejniny, obilniny, byliny, pestované  
                       huby /Osvedčenie o znalosti húb/ v súlade s osobitným predpisom 8) 

a  9) lesné plodiny            
a10) živé zvieratá v súlade s osobitnými predpismi11),  

a11) malé množstvo mäsa z hydiny a králikov v súlade s osobitnými predpismi12)  

 
b) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí – kvety, priesady, 

sadenice, semená, ozdobné rastliny, kríky, stromy (ovocné, okrasné, vianočné),  
c) umelecké, remeselné, úžitkové a ozdobné predmety,  
d) knihy, denná a periodická tlač, 
e) spotrebné výrobky v súlade s osobitným predpisom, 13) 
f) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií. 
 

(2) Na trhových miestach okrem služieb uvedených v osobitnom predpise 14) je povolené 
poskytovanie aj týchto služieb: 

 
a) brašnárske služby, oprava tašiek a koženej galantérie, 
b) čistenie peria, 
c) fotografické, video a reprografické služby, 
d) maľovanie na tvár, maľovanie portrétov, 
e) jazda na koni, resp. iných úžitkových zvieratách, 
f) služby zábavného charakteru (kolotoče, strelnica a podobné atrakcie),  
g) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 
h) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov,  
i) oprava dáždnikov, 
j) oprava a čistenie obuvi,  
k) kľúčové služby. 

 
(3) Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu. 15) 

(4) Potravinárske výrobky uvedené v ods. 1 písm. a) body a1) až a5) tohto § VZN možno 
predávať výlučne, ak pochádzajú zo schválených potravinárskych prevádzok alebo 
registrovaných maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu a zo 
zariadení schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva. 

 
(5) Pri predaji potravinárskych výrobkov a živých zvierat musia byť dodržané podmienky 

podľa osobitných predpisov. 8), 11), 12) 
 

§ 4 
Trhové miesta 

 
Na území mesta Komárno sa zriaďujú tieto trhové miesta: 

 
a) Trhoviská :  

    1. na Železničnej ulici – správcom trhoviska je spoločnosť ANNAM CENTRUM spol. 
s r. o. , Eötvösova ul. 34, Komárno 



 2. „Hradný trh“ pred pevnosťou za budovou Mestskej polície Komárno na Hradnej ul. – 
správcom je príspevková organizácia COMORRA SERVIS, Športová 1, 945 01 
Komárno, 

3. na Eötvösovej ul. pri knižnici - správcom je príspevková organizácia COMORRA 
SERVIS, Športová 1, 945 01 Komárno, 

   4. na námestí Kossútha pri budove „Tržnice“ - správcom je príspevková organizácia 
COMORRA SERVIS, Športová 1, 945 01 Komárno, 

 
b)  Príležitostné trhy: 

1. „Komárňanské dni“ – správcom je Mesto Komárno, nám. gen. Klapku 1, Komárno  
2. „Vínne korzo“  - správcom je Mesto Komárno, nám. gen. Klapku 1, Komárno 
3. „Ondrejský jarmok“ – správcom je Mesto Komárno, nám. gen. Klapku 1, Komárno 
4. „Vianočné trhy“ – správcom je Mesto Komárno, nám. gen. Klapku 1, Komárno 
5.  príležitostné predajné trhy v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne, Hradná ul.      

(MsKS) –  správcom je Mestské kultúrne stredisko v Komárne, Hradná ul. 1, Komárno 
6. príležitostné predajné trhy v Športovej hale, Športová ul. – správcom je príspevková 

organizácia COMORRA SERVIS, Športová 1, 945 01 Komárno. 
  

 
c) Trhové miesta na ambulantný predaj : 
 

   1.  sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou 
   2.  vo verejne prístupných priestoroch nákupných a administratívnych centier, 
   3.  na určených lokalitách mesta – Župná ul., Palatínová ul., Nám. M. R. Štefánika, 

Nám. generála Klapku, Nám. Kossútha, Ul. E. B. Lukáča na rohu s Ul. mieru. 
 

§ 5 
Druh a  obdobie konania príležitostných trhov 

 
(1) Na území mesta Komárno sa organizujú nasledovné príležitostné trhy: 

a) Komárňanské dni – apríl/máj 
b) Vínne korzo - september 
c) Ondrejský jarmok – október/november 
d) Vianočné trhy – december 
e) príležitostné predajné trhy v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne, Hradná ul.   

(MsKS) - január – december 
f)    príležitostné predajné trhy v Športovej hale, Športová ul. - január – december. 

 
 

§ 6 
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 
Trhové dni, predajný čas a prevádzkový čas na trhových miestach sú určené nasledovne: 
 

a) Trhovisko na Železničnej ulici  
 

      trhové dni :                  streda a sobota 
      predajný čas :              06.00 -  12.00 
      prevádzkový čas :        05.30 -  13.00 

 
b) Trhovisko – Hradný trh pred pevnosťou za budovou Mestskej polície Komárno 

      
 trhové dni :                  utorok, štvrtok a sobota 

       predajný čas :              06.00 -  12.00 
       prevádzkový čas :        05.30 -  13.00 



 
 
c) Trhovisko na Eötvösovej ulici  pri knižnici 
 

       trhové dni :                   pondelok až sobota 
       predajný čas :              07.00 -  15.00 
       prevádzkový čas :        06.30 -  16.00 

 
d) Trhovisko na Nám. Kossútha pri budove Tržnice 
 

       trhové dni :                   pondelok až sobota 
       predajný čas :              07.00 -  15.00 
       prevádzkový čas :        06.30 -  16.00 

 
e)  Komárňanské dni: 
 

      trhové dni :                   pondelok až nedeľa 
      predajný čas :              10.00 -  23.00  

               prevádzkový čas :        09.00 -  00.00 
 

f)  Vínne korzo: 
 

      trhové dni :                   piatok, sobota a nedeľa  
   predajný čas :              12.00 -  22.00 ( nedeľa 12.00 - 15.00 ) 

               prevádzkový čas :        11.00 -  23.00 ( nedeľa 06.00 - 16.00 ) 
 
g)  Ondrejský jarmok  

 
    trhové dni :                   piatok 

       predajný čas :              12.00 -  22.00  
       prevádzkový čas :        08.00 -  23.00  
 

    trhové dni :                   sobota  
       predajný čas :              07.00 -  22.00  
       prevádzkový čas :        06.00 -  23.00  
 

    trhové dni :                   nedeľa  
       predajný čas :              07.00 - 15.00 
       prevádzkový čas :        06.00 - 16.00 

 
      h) Vianočné trhy: 

 
      trhové dni :                   pondelok až nedeľa - v rozsahu najviac 30 kalendárnych   
                                                                             dní (do 24. decembra) 
      predajný čas :              10.00 -  21.00  
      prevádzkový čas :        09.00 -  22.00  

 
 

i) Príležitostné predajné trhy v MsKS: 
 

      trhové dni :                   pondelok až piatok 
      predajný čas :              09.00 -  18.00 
      prevádzkový čas:        08.00 -  19.00 
 

 



j) Príležitostné predajné trhy v Športovej hale: 
 

      trhové dni :                   pondelok až piatok 
      predajný čas :              09.00 -  18.00 
      prevádzkový čas:        08.00 -  19.00 

 
 
k) trhové miesta s ambulantným predajom:  

 
      trhové dni :                   pondelok až nedeľa 
      predajný čas :              10.00 -  23.00  
      prevádzkový čas :        09.00 -  00.00  

 
 
 

§ 7 
Ambulantný predaj potravín  

 
(1) Na území mesta Komárno okrem potravín uvedených v osobitnom predpise16) 

ambulantne možno predávať nasledovné potraviny: 
a) mlieko a výrobky z kravského, ovčieho a kozieho mlieka;  
b) mäso a mäsové výrobky, 
c) pekárske a cukrárske výrobky, 
d) čerstvé slepačie vajcia - triedené, 
e) iné originálne balené potravinárske výrobky 
f) čerstvé slepačie vajcia – netriedené8),  
g) včelí med a včelie produkty8), 
h) strukoviny, zemiaky, olejniny, obilniny, byliny, pestované huby podľa 

osobitného predpisu 8) 
i) lesné plodiny. 

 
(2) Podmienky ambulantného predaja potravín: 

a) povolenie na predaj výrobkov na trhovom mieste vydané mestom 17) 
b) potvrdenie resp. oznámenie o registrácii na príslušnej regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správe podľa osobitného predpisu 11), 
c)  rozhodnutie na ambulantný predaj potravín od príslušného regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu. 18) 

 
(3) Potravinárske výrobky uvedené v ods. 1 písm. a) až e) tohto § VZN možno predávať 

výlučne ak pochádzajú zo schválených potravinárskych prevádzok alebo registrovaných 
maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu a zo zariadení schválených 
na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva. 

 
 

§ 8 
 

Označenie predávajúceho  
 

 Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej 
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a fyzické osoby predávajúce vlastné použité 
výrobky v primeranom množstve medzi sebou, sú povinné označiť trhové miesto nasledovne: 
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu predávajúceho. 
 
 
 



§ 9 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa ...............  

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli mesta 
Komárno. 

 
(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.  4/2014 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mesta 
Komárno. 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
       primátor mesta  

 
 
 
 
 
1) § 2 ods. 1 písm. a) 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 (ďalej len zákon č. 178/1998 Z.z.) 
2) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 178/1998 Z.z.  
3) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 178/1998 Z.z. 
4) § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 178/1998 Z.z. 
5) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 178/1998 Z.z.  
6) § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 178/1998 Z.z. 
7) § 2 ods. 2) a 3) zákona č. 178/1998 Z.z. 
8)  Nariadenie vlády č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj 
a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie 
mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam 
9)  § 6  zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
10) § 6 písm. j) zákona č. 178/1998 Z.z.  
11) zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
12) Nariadenie vlády č. 359/2011 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske 
prevádzkarne a na malé množstvá 
13) § 7 ods. 2, 3 zákona č. 178/1998 Z.z.  
14) § 8 zákona č. 178/1998 Z.z. 
15) § 6 až 9 zákona č. 178/1998 Z.z. 
16) § 9 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. 
17) § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z.z. 
18) Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Mesto Komárno 
_______________________________________________________ 

 
 

Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č.    /2015 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služi eb na trhových miestach            

na území mesta Komárno 
 

 
 

 
1) Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 14.07.2015  

 
2) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína  plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej 

môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia                       
v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.komárno.sk alebo 
ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Komárne, Ekonomický odbor, Referát 
podnikateľskej činnosti, nám. gen. Klapku 7,  945 01 Komárno. Pripomienkou možno                
v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, 
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 
predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú 
zdôvodnené.  
 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN v zmysle § 6 ods. 4 zákona č.  
369/1990 Zb. o obecnom zriadení  do (vrátane): 24.07.2015 

 
 
3)   Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa:  ................................ 
 

 

 


