NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 22/2015,
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhovisko na Železničnej ul. v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 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 (ďalej ako „zákon č. 178/1998 Z.z.)
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa vydáva Trhový poriadok pre
trhovisko na Železničnej ul., parc. č. 7161, 945 01 Komárno (ďalej len „trhový poriadok“),
ktorý podrobnejšie upravuje najmä druhy povolených predávaných výrobkov
a poskytovaných služieb, podmienky predaja a poskytovania služieb, údaje o trhových
dňoch, predajnom a prevádzkovom čase, pravidlá prenajímania prenosných predajných
zariadení a určenie nájomného, pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja
výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky.
§2
Správca trhoviska
(1) Správcom trhoviska podľa § 1 tohto VZN je ANNAM Centrum, s.r.o., Eötvösova 34/2,
945 01 Komárno.
§3
Určenie priestranstva trhoviska
(1) Priestranstvo na konanie trhoviska je na Železničnej ul. parc. č. 7161, 945 01 Komárno.
§4
Označenie trhoviska
(1) Trhovisko sa označuje „ANNAM CENTRUM - TRHOVISKO“ s predajom výrobkov
a poskytovania služieb.
§5
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhovisku
(1) Na trhovisku na Železničnej ul. je povolené predávať a poskytovať služby:
1.1. Produkty rastlinného pôvodu:
a) ovocie a zelenina, musí vyhovovať hygienickým požiadavkám podľa platných
predpisov predaja,
b) pekárenské a cukrárenské výrobky od oprávnených výrobcov, pri zabezpečení
hygienických podmienok podľa platnej legislatívy,
c) iné originálne balené potravinárske výrobky od oprávnených výrobcov pri
zabezpečení hygienických podmienok podľa platnej legislatívy,
d) predaj húb na základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitného
predpisu1)
e) malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu v súlade s osobitným
predpisom 2) 3)

- zrno obilnín
- zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov láskavca,
- suché strukoviny,
- olejniny,
- konzumné zemiaky,
- hlúbovú zeleninu, kapustu,
- plodovú zeleninu,
- koreňovú zeleninu,
- cibuľovú zeleninu,
- listovú zeleninu,
- jadrové ovocie,
- kôstkové ovocie,
- bobuľové ovocie,
- škrupinové ovocie,
- byliny
f) lesné plody, po predložený potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného
vlastníka alebo správcu pozemku.
1.2. Produkty živočíšneho pôvodu:
a) prvotné produkty živočíšneho pôvodu:
- včelie produkty od prvovýrobcov zaregistrovaných4) na regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe v Komárne (ďalej len RVPS), v súlade
osobitným predpisom2)
- malé množstvá vajec od prvovýrobcov zaregistrovaných4) na RVPS
v Komárne, v súlade s osobitným predpisom2)
malé množstvá rýb od prvovýrobcov zaregistrovaných4) na RVPS
v Komárne, v súlade s osobitným predpisom2)
- malé množstvo mäsa z hydiny a z králikov od prvovýrobcov
zaregistrovaných4) na RVPS v Komárne, v súlade s osobitným predpisom2)
b) mäso a mäsové výrobky zo schválených potravinárskych prevádzok, alebo
registrovaných maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu,
v zariadeniach schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného
zdravotníctva,
c) mlieko a mliečne výrobky zo schválených potravinárskych prevádzok, alebo
registrovaných maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu,
v zariadeniach schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného
zdravotníctva,
d) vajcia, triedené a označené, ktoré pochádzajú zo schválených potravinárskych
prevádzok a pri ich predaji sú zabezpečené hygienické požiadavky podľa platných
predpisov,
e) iné originálne balené potravinárske výrobky od oprávnených výrobcov pri
zabezpečení hygienických podmienok podľa platnej legislatívy v zariadeniach
schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva,
f) živé zvieratá v súlade s osobitným predpisom4)
1.3. Ostatný tovar
a) kvetiny, sadenice a semená, ozdobné kry, ovocné stromčeky, liečivé rastliny,
b) vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,
c) remeselné a umelecké výrobky,
d) ozdoby a dekorácie,
e) knihy,
f) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový
tovar a hračky v súlade s osobitným predpisom5)

1.4. Na trhovisku možno poskytovať služby, okrem služieb uvedených v §8 zákona č.
178/1998 Z.z.:
a) čistenie peria,
b) fotografické, video a reprografické služby
c) brašnárske služby, oprava tašiek a koženej galantérie.

§6
Povolenie na predaj výrobkov
(1) Mesto Komárno vydáva povolenie na základe žiadosti o vydanie povolenia, ktorej
súčasťou sú doklady stanovené osobitným predpisom6)
(2) Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku sa
podáva Mestu Komárno, na adresu Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno poštou alebo
e-mailovou poštou: mpo@komarno.sk a osobne do podateľne MsÚ Komárno, Pevnostný
rad 3, 945 01 Komárno.
§7
Podmienky predaja na trhovisku
(1)
-

Podmienky predaja na trhovisku:
povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vystavené mestom Komárno,
zaplatené nájomné za prenosné predajné zariadenie (trhový stôl),
zaplatený poplatok za predaj z vlastného prenosného predajného zariadenia (príves,
osobné motorové vozidlo, úžitkové vozidlo do 3,5 t).

(2) Na trhových miestach môžu na základe povolenia od mesta Komárno predávať výrobky
a poskytovať služby osoby, ktoré preukážu splnenie podmienok podľa § 10 a § 11
zákona č. 178/1998 Z.z. v platnom znení a predložia:
- kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov (fyzické a právnické osoby
oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov) a originál oprávnenia na
podnikanie na nahliadnutie,
- čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je
žiadateľom fyzická osoba predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve
medzi sebou,
- čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak je žiadateľom fyzická osoba
predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
- doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý
sa taký doklad vyžaduje,
- fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu
elektronickej pokladnice žiadateľa, alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu
pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie
žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo
virtuálnu registračnú pokladnicu,
- ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín, preukážte, že je
vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú
činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný vzťah k takému
pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti na tomto pozemku.

(3) Predajné miesto uvedené v povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb môže
využívať len osoba, na meno ktorej je povolenie vydané, prenos tohto práva na ďalšiu
osobu nie je možný.
(4) Povolenie sa vydáva žiadateľovi, ktorý má vysporiadané všetky svoje záväzky voči mestu
Komárno.
§8
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
(1) Pre trhovisko sa určuje nasledovne:
trhové dni:

streda a sobota

predajný čas:

06.00 hod. – 12.00 hod.

prevádzkový čas: 05.30 hod. – 13.00 hod.

§9
Spôsob predaja na trhovisku a pravidlá prenajímania
prenosných predajných zariadení
(1) Na trhovisku sa predáva:
- na prenosných predajných zradeniach správcu trhoviska (trhový stôl)
- z vlastného prenosného predajného zariadenia (príves, osobné motorové vozidlo a úžitkové
vozidlo do 3,5 t)
(2) Prenosné predajné zariadenie (trhový stôl) určí pre predávajúceho správca trhoviska na
základe predloženého povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vystavené
mestom Komárno.
(3) Pri používaní vlastného prenosného predajného zariadenia (príves, osobné motorové
vozidlo a úžitkové vozidlo do 3,5 t) je predávajúci povinný odstaviť ho primeraným
spôsobom, aby nerušil a neobmedzoval ostatných predávajúcich a účastníkov trhoviska.
§ 10
Nájomné
(1) Pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb v prenajatých stánkoch a na prenajatých
pultoch zaplatí predávajúci správcovi trhu nájomné za prenajatú plochu podľa odseku (2).
(2) Výšku nájomného za prenajatú plochu za krátkodobý prenájom na trhu na Ul. železničnej
parc.č. 7161 upravuje cenník nasledovne:
a) za užívanie nezastrešeného trhového stola respektíve stánku 3 Eur/deň,
b) za užívanie zastrešeného trhového stola respektíve stánku 4 Eur/deň
c) predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb v prenajatých uzavretých priestoroch
výška nájomného sa upravuje s nájomnou zmluvou podľa dohody predávajúceho
a správcu trhoviska,
d) poplatok za predaj z vlastného prenosného zariadenia:
- príves je 3 Eur/deň
- osobné motorové vozidlo je 3 Eur/deň
- úžitkové motorové vozidlo do 3,5 t je 5 Eur/deň.

§ 11
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
(1) predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovanie služieb
v čistote, vzniknutý odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení
prevádzky zanechať predajné miesto čisté a upratané.
(2) Po predajnom čase nie je možné na trhovom mieste skladovať akékoľvek obaly (vrecia,
prepravky, debny, sudy, koše a pod.)
(3) Správca zabezpečí upratanie trhových miest do 2 hodín po ukončení prevádzkového
času trhu.
§ 12
Záverečné ustanovenia
(1)

(2)

(3)

Ďalšie otázky neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa riadia
ustanoveniami zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Návrh VZN v rámci pripomienkového konania bol vyvesený na úradnej tabuli mesta
Komárno a uverejnený na internetovej stránke mesta www.komarno.sk dňa
19.10.2015.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí dňa ...................., po jeho schválení bolo vyhlásené na úradnej tabuli mesta
Komárno, a na internetovej stránke mesta www.komarno.sk dňa ............... a nadobúda
účinnosť 15. dňom od vyhlásenia na úradnej tabuli mesta Komárno.

Ing. László Stubendek
primátor mesta
–––––––––––––––––––1)

§ 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 520/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah
požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti a zriaďovaní a činnosti komisií na
preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
2)
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.
3)
Nariadenie vlády č. 359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne
a na malé množstvá.
4)
zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
5)
§ 7 ods. 2,3 zákona č. 178/1998 Z.z.
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

