VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ŽELIEZOVCE
Č. 1/2017
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach v meste Želiezovce a trhovom poriadku pre príležitostné trhy
s dočasným stanovišťom

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v súlade s § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení 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 v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecného záväzného nariadenia Mesta Želiezovce.
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) podrobnejšie upravuje
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy mesta pri
zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, ako aj povinnosti fyzických a právnických osôb pri
predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Želiezovce.
§2
SPRÁVA TRHOVÝCH MIEST, PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCU
(1) Správu trhoviska, príležitostného trhu, trhových miest ambulantným predajom, ktoré sú vo
vlastníctve mesta, vykonáva Mesto Želiezovce, túto správu môže mesto zveriť právnickej
alebo fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a
príležitostného trhu (ďalej len „správca trhoviska").
(2) Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, pretože za trhové miesto sa
považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh - za
správcu tohto trhového miesta sa považuje vlastník iného ako verejného priestranstva alebo
vlastník nebytového priestoru.
(3) Správca trhového miesta v súlade s § 5 ods. 1 a 2 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
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č. 178/1998“) vypracováva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostný trh a po jeho
schválení mestským zastupiteľstvom zverejní na viditeľnom mieste na trhovisku.
§3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb
(1) Trhové miesta na území mesta zriaďuje Mesto Želiezovce. Trhové miesto môže zriadiť aj
iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva Mesto
Želiezovce.
(2) Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe
povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ktoré po splnení
podmienok stanovených zákonom o podmienkach predaja vydáva Mesto Želiezovce.
(3) Mesto Želiezovce môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje zákonom stanovené
podmienky.
§4
ZRIADENIE TRHOVÉHO MIESTA NA PREDAJ VÝROBKOV
A POSKYTOVANIE SLUŽIEB
(1) Na území mesta Želiezovce sú nasledovné trhoviská:
a) Tržnica / Piactér - na ul. Mierovej v Želiezovciach,
(2) Mesto Želiezovce povoľuje nasledovné príležitostné trhy:
a) Ondrejský jarmok /András-napi vásár – Želiezovce.
b) Hodové trhy / Búcsúi vásár – Želiezovce.
c) Vianočné trhy / Karácsonyi vásár– Želiezovce.
d) Remeselnícke trhy / Kézműves vásár – Želiezovce.
e) Mestské dni / Városi napok– Želiezovce
f) Mikulské dni / Mikolai napok – Želiezovce časť Mikula
g) Dni Svodova / Szódói napok – Želiezovce časť Svodov
h) Deň detí / Gyermeknap - Želiezovce
(3) Správou uvedených trhových miest mesto Želiezovce poveruje :
a) Mestské trhovisko – Mestský úrad Želiezovce, ulica SNP č. 2, 937 01 Želiezovce.
b) Ondrejský jarmok / András-napi vásár – Mestský úrad Želiezovce, ulica SNP č. 2, 937
01 Želiezovce.
c) Hodové trhy / Búcsúi vásár – Mestský úrad Želiezovce, ulica SNP č. 2, 937 01
Želiezovce.
d) Vianočné trhy / Karácsonyi vásár – Mestský úrad Želiezovce, ulica SNP č. 2, 937 01
Želiezovce.
e) Remeselnícke trhy / Kézműves vásár – Mestský úrad Želiezovce, ulica SNP č. 2, 937
01 Želiezovce.
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f) Mestské dni / Városi napok- Mestský úrad Želiezovce, ulica SNP č. 2, 937 01
Želiezovce.
g) Mikulské dni / Mikolai napok – Mestský úrad Želiezovce, ulica SNP č. 2, 937 01
Želiezovce.
h) Dni Svodova / Szódói napok – Mestský úrad Želiezovce, ulica SNP č. 2, 937 01
Želiezovce.
i) Deň detí / Gyermeknap - Mestský úrad Želiezovce, ulica SNP č. 2, 937 01 Želiezovce.
(4) Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe
povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Mesto vydá
povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá
preukáže splnenie podmienok podľa § 10 zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
§5
DRUH, OBDOBIE A ROZSAH TRHOV SO STÁLYM STANOVIŠŤOM
Mesto Želiezovce určuje na mestskom trhovisku (tržnici - piactér) parc. č. 145/1:
a) trhové dni: pondelok – sobota, v termíne 01.01. – 31.12. príslušného kalendárneho roka,
b) predajný čas:
i) pondelok – piatok od 06:00 hod. do 14:00 hod.,
ii) sobota od 06:00 hod. do 12:00 hod.,
c) prevádzkový čas:
i) pondelok – piatok od 05:00 hod. do 15:00 hod.,
ii) sobota od 05:00 hod. do 13:00 hod.
§6
DRUH, OBDOBIE A ROZSAH PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV
(1) Mesto Želiezovce organizuje nasledovné príležitostné trhy:
a) Ondrejský Jarmok /András-napi vásár – raz ročne, presný termín konania v príslušnom roku
stanoví primátor mesta,
i) trhové dni – štvrtok, piatok, sobota,
ii) predajný čas – 08:00 hod. - 22:00 hod.,
iii) miesto konania – ul. Petöfiho a ul. Schubertova.
b) Hodové trhy / Búcsúi vásár– v mesiaci september,
i) trhové dni – piatok, sobota, nedeľa,
ii) predajný čas – 08:00 hod. – 22:00 hod.
iii) miesto konania – parkovisko pri Amfiteátri, areál Autocampingu, Námestie Sv. Jakuba,
voľná plocha na mierovej ulici oproti budove Slovenskej sporiteľne.
c) Vianočné trhy / Karácsonyi vásár – v mesiaci december,
i) trhové dni – piatok, sobota, nedeľa,
ii) predajný čas – každý deň od 08:00 hod. do 22:00 hod.,
iii) miesto konania –Námestie Sv. Jakuba.
d) Remeselnícke trhy / Kézműves vásár – v rámci roka
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i) trhové dni – piatok, sobota, nedeľa,
ii) predajný čas – 08:00 hod. – 22:00 hod.
iii) miesto konania –Námestie Sv. Jakuba.
Mestské dni / Városi napok –raz ročne, presný termín konania v príslušnom roku stanoví
primátor mesta
i) trhové dni – piatok, sobota, nedeľa,
ii) predajný čas – 08:00 hod. – 22:00 hod.
iii) miesto konania – Námestie Sv. Jakuba., areál mestského parku, areál štadióna a okolie
amfiteátra
Mikulské dni / Mikolai napok - raz ročne, presný termín konania v príslušnom roku stanoví
primátor mesta
i) trhové dni – piatok, sobota, nedeľa,
ii) predajný čas – 08:00 hod. – 22:00 hod.
iii) miesto konania – budova Domu kultúry v Mikule a okolie
Dni Svodova / Szódói napok - raz ročne, presný termín konania v príslušnom roku stanoví
primátor mesta
i) trhové dni – piatok, sobota, nedeľa,
ii) predajný čas – 08:00 hod. – 22:00 hod.
iii) miesto konania – budova Domu kultúry vo Svodove a okolie
Deň detí / Gyermeknap - raz ročne, v posledný májový alebo prvý júnový víkend v roku
i) trhové dni – piatok, sobota, nedeľa,
ii) predajný čas – 08:00 hod. – 22:00 hod.
iii) miesto konania – areál mestského parku a okolie budovy Amfiteátra

e)

f)

g)

h)

(2) Predajné zariadenie je možné umiestniť najskôr 1 deň pred konaním podujatia a po skončení
predaja musia byť bez omeškania odstránené.
§7
OSOBY OPRÁVNENÉ PREDÁVAŤ VÝROBKY A POSKYTOVAŤ SLUŽBY NA
TRHOVÝCH MIESTACH
Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky a poskytovať
služby:
(1) fyzické 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) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
§8
Podmienky predaja na trhových miestach a povinnosti predávajúcich
(1) Na trhových miestach je povolené predávať nasledovný tovar a výrobky:
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a) Produkty rastlinného pôvodu:
i) ovocie a zelenina, musí vyhovovať hygienickým požiadavkám podľa platných predpisov
predaja,
ii) ovocné a zeleninové šťavy od oprávnených výrobcov pri zabezpečení hygienických
podmienok podľa platnej legislatívy,
iii) pekárske a cukrárske výrobky od oprávnených výrobcov, pri zabezpečení hygienických
podmienok podľa platnej legislatívy,
iv) originálne balené potravinárske výrobky od oprávnených výrobcov pri zabezpečení
hygienických podmienok podľa platnej legislatívy,
v) predaj húb podľa § 5 zákona č. 178/1998 Z. z.,
vi) lesné plody po predložení potvrdenia o súhlase zberu od príslušného vlastníka alebo
správcu pozemku.
b) Produkty živočíšneho pôvodu:
i) včelie produkty od prvovýrobcov zaregistrovaných na regionálnej veterinárnej a
potravinovej správe v mieste pôvodu" ďalej len RVPS". Malé množstvo včelieho medu je
množstvo z vlastnej produkcie včelára priamo predané konečnému spotrebiteľovi, ktoré
zodpovedá obvyklej spotrebe medu v domácnosti konečného spotrebiteľa. Med môže
dodávať len včelár - prvovýrobca, ktorý je držiteľom včelstiev, vykonáva zber a balenie
medu vo vlastných priestoroch,
ii) 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,
iii) mliečne výrobky zo schválených potravinárskych prevádzok, alebo registrovaných
maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu, v zariadeniach schválených
na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva,
iv) vajcia, triedené a označené, ktoré pochádzajú zo schválených potravinárskych prevádzok a
pri ich predaji pre produkty živočíšneho pôvodu, v zriadeniach schválených na tento účel
príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva,
v) originálne balené potravinárske výrobky od oprávnených výrobcov pri zabezpečení
hygienických podmienok podľa platnej legislatívy v zariadeniach schválených na tento účel
príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva.
c) Ostatný spotrebný tovar a výrobky:
i) knihy, denná a periodická tlač, drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
úžitkové predmety, sklo, porcelán, keramika, záhradkárske potreby.
d) Ostatný tovar:
i) kvetiny, priesady, sadenice, semená, ozdobné vence.
(2) Na trhových miestach v meste možno poskytovať tieto služby:
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a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie možno poskytnúť len počas
príležitostných trhov,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) brašnárske služby,
f) zhotovenie umeleckých výrobkov (maľba portrétov, karikatúry, a pod.).
(3) Ostatné spotrebné výrobky podľa zákona č. 178/1998 najmä: textilné výrobky, odevné výrobky,
obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika,
drogériový tovar sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v
stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch.
§9
NÁJOMNÉ ZA PREDAJNÉ ZARIADENIE A PREDAJNÚ PLOCHU NA MESTSKOM
TRHOVISKU
(1) Predávajúci je povinný zaplatiť daň za užívanie verejného priestranstva, nájomné za predajné
zariadenie alebo za predajnú plochu. Sadzbu nájomného určí správca trhoviska.
(2) O zaplatení poplatku správca trhoviska vystaví doklad o zaplatení označený dátumom.
(3) Doklad o zaplatení je platca povinný ponechať si u seba za účelom kontroly.
§ 10
ORGÁNY DOZORU A SANKCIE
(1) Dozor nad dodržiavaním tohto VZN a zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, vykonávajú orgány dozoru a kontroly,
ktorými sú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) orgán úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) Mesto Želiezovce.
§ 11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol
návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Želiezovce od
10.04.2017 do 27.04.2017.
(2) Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach dňa 27.04.2017 uznesením č. 51/2017 schválilo toto VZN
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mesta Želiezovce
a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli.
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(3) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Mesta Želiezovce č. 4/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mesta Želiezovce vrátane dodatkov.
(4) Úplné znenie VZN č. 1/2017 bude sprístupnené na Mestskom úrade v Želiezovciach, a to na
oddelení organizačno-správnom a sociálnych vecí, v kancelárií primátora mesta, ako aj na
internetovej stránke mesta www.zeliezovce.sk.

Vyvesené po schválení dňa 03.05.2017

Ing. Ondrej Juhász
primátor mesta
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Príloha č.1 k VZN č .1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach v meste Želiezovce a trhovom poriadku pre príležitostné trhy s dočasným
stanovišťom
A/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH „Ondrejský jarmok / András-napi
vásár"
§1
Miesto konania a označenie príležitostného trhu
Príležitostný trh sa koná na uliciach Petőfiho, Schubertovej a na námestí Sv. Jakuba v Želiezovciach a
má názov „Ondrejský jarmok / András-napi vásár".
§2
Správa príležitostného trhu
Správu príležitostného trhu „Ondrejský jarmok / András-napi vásár" vykonáva Mesto Želiezovce
so sídlom SNP č.2, 937 01 Želiezovce.
§3
Trhové dní, predajný a prevádzkový čas
(1) Príležitostný trh „Ondrejský jarmok / András-napi vásár" sa koná v mesiaci november. Presný
termín konania v príslušnom roku stanoví primátor mesta.
(2) Trhovými dňami sa stanovujú tri kalendárne dni – štvrtok, piatok, sobota.
(3) Prevádzkový čas je od 7.00 hod. do 23.00 hod..
(4) Predajný čas je od 08.00 hod. do 22.00 hod.
§4
Podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
(1) Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov alebo na
poskytovanie služieb podľa príslušných právnych predpisov, zaplatené nájomné za trhové miesto a
dodržiavanie povinnosti predávajúceho, ktoré je stanovené osobitným predpisom s trhovým
poriadkom.
(2) Na príležitostnom trhu s názvom „Ondrejský jarmok / András-napi vásár" možno poskytovať
služby podľa §8 a predávať výrobky podľa §9 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov.
(3) Potraviny ktoré je povolené predávať na príležitostnom trhu s názvom „Ondrejský jarmok / Andrásnapi vásár":
a) včelí med; musí byť uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky nezávadného
materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia a doby
použiteľnosti,
b) cukrovinky, pečivo,
c) ovocné šťavy, lekváry, kompóty, výživové doplnky, víno; je možné predávať v originálnom
balení, ktoré musia vyhovovať hygienickým požiadavkám,
d) syrové korbáčiky, oštiepky, parenice; je možné predávať na trhovisku v originálnom balení,
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e) mäso a mäsové výrobky; predaj môže byť uskutočnený len z automobilov určených na
uvedený predaj,
f) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste na základe rozhodnutia orgánov na
ochranu zdravia a orgánov potravinového dozoru, reštauračné a pohostinské služby, rýchle
občerstvenie a stravovanie na základe rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a orgánov
potravinového dozoru.
§5
Pravidlá prenajímania trhového miesta
(1) Každý účastník príležitostného trhu má na základe predloženej prihlášky rezervované (pridelené)
trhové miesto, ktoré musí byť obsadené do 9.00 hod. Po tejto hodine môže byť správcom trhu
obsadené inou osobou.
(2) Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho rezervovala a zaplatila.
§6
Pravidla dodržiavania čistoty a hygieny
(1) Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote, vzniknutý
odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení prevádzky zanechať trhové
miesto čisté a upratané.
(2) Odvoz odpadu a vyčistenie ostatného priestranstva zabezpečuje správca trhu.
§7
Nájomné za trhové miesto
Na prenosné predajné zariadenia, pojazdné predajné zariadenia a na poskytovanie služieb na
príležitostnom trhu s názvom „Ondrejský jarmok / András-napi vásár" v Želiezovciach sa vzťahujú
daňové sadzby uvedené v aktuálnom Všeobecnom záväznom nariadení mesta Želiezovce o dani za
užívanie verejného priestranstva.
§8
Orgány dozoru a sankcie
Dozor nad dodržiavaním tohto VZN a osobitých zákonov vykonáva:
(1) Slovenská obchodná inšpekcia,
(2) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
(3) Mesto Želiezovce.
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B/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH „Hodové trhy / Búcsúi vásár"
§1
Miesto konania a označenie príležitostného trhu
Príležitostný trh sa koná na parkovisku pri Amfiteátri, v areáli Autocampingu, Námestie Sv. Jakuba,
na voľnej ploche na mierovej ulici oproti budove Slovenskej sporiteľne a má názov „Hodové trhy
Želiezovce / Búcsúi vásár".
§2
Správa príležitostného trhu
Správu príležitostného trhu „Hodové trhy / Búcsúi vásár" vykonáva Mesto Želiezovce so sídlom SNP
č.2, 937 01 Želiezovce.
§3
Trhové dní, predajný a prevádzkový čas
(1)
(2)
(3)
(4)

Príležitostný trh „Hodové trhy / Búcsúi vásár" sa koná v mesiaci september.
Trhovými dňami sa stanovujú tri kalendárne dni (piatok – nedeľa).
Prevádzkový čas je od 7.00 hod. do 23.00 hod..
Predajný čas je od 08.00 hod. do 22.00 hod.
§4
Podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

(1) Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov alebo na
poskytovanie služieb podľa príslušných právnych predpisov, zaplatené nájomné za trhové miesto a
dodržiavanie povinnosti predávajúceho, ktoré je stanovené osobitným predpisom s trhovým
poriadkom.
(2) Na príležitostnom trhu s názvom „Hodové trhy / Búcsúi vásár" možno poskytovať služby podľa §8
a predávať výrobky podľa §9 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov.
(3) Potraviny ktoré je povolené predávať na príležitostnom trhu s názvom „Hodové trhy / Búcsúi
vásár":
a) včelí med; musí byť uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky nezávadného
materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia a doby
použiteľnosti,
b) cukrovinky, pečivo,
c) ovocné šťavy, lekváry, kompóty, výživové doplnky, víno; je možné predávať v originálnom
balení, ktoré musia vyhovovať hygienickým požiadavkám,
d) syrové korbáčiky, oštiepky, parenice; je možné predávať na trhovisku v originálnom balení,
§5
Pravidlá prenajímania trhového miesta
(1) Každý účastník príležitostného trhu má na základe predloženej prihlášky rezervované (pridelené)
trhové miesto, ktoré musí byť obsadené do 9.00 hod. Po tejto hodine môže byť správcom trhu
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obsadené inou osobou.
(2) Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho rezervovala a zaplatila.
§6
Pravidla dodržiavania čistoty a hygieny
(1) Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote, vzniknutý
odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení prevádzky zanechať trhové
miesto čisté a upratané.
(2) Odvoz odpadu a vyčistenie ostatného priestranstva zabezpečuje správca trhu.
§7
Nájomné za trhové miesto
Na prenosné predajné zariadenia, pojazdné predajné zariadenia a na poskytovanie služieb na
príležitostnom trhu s názvom „Hodové trhy / Búcsúi vásár" sa vzťahujú daňové sadzby uvedené v
aktuálnom Všeobecnom záväznom nariadení mesta Želiezovce o dani za užívanie verejného
priestranstva.
§8
Orgány dozoru a sankcie
Dozor nad dodržiavaním tohto VZN a osobitých zákonov vykonáva:
(1) Slovenská obchodná inšpekcia,
(2) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
(3) Mesto Želiezovce.
C/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH „Vianočné trhy / Karácsonyi vásár"
§1
Miesto konania a označenie príležitostného trhu
Príležitostný trh sa koná na Námestí Sv. Jakuba v Želiezovciach na parcele reg. E parc. č. 404 a v Dome
kultúry, Mierová 10 v Želiezovciach a má názov „Vianočné trhy / Karácsonyi vásár".
§2
Správa príležitostného trhu
Správu príležitostného trhu „Vianočné trhy / Karácsonyi vásár" vykonáva Mesto Želiezovce so
sídlom SNP č.2, 937 01 Želiezovce.
§3
Trhové dní, predajný a prevádzkový čas
(1)
(2)
(3)
(4)

Príležitostný trh „Vianočné trhy / Karácsonyi vásár" sa koná v mesiaci december.
Trhovými dňami sa stanovujú dva víkendy pred Vianocami (piatok – nedeľa).
Prevádzkový čas je od 7.00 hod. do 23.00 hod..
Predajný čas je od 08.00 hod. do 22.00 hod.
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§4
Podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
(1) Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov alebo na
poskytovanie služieb podľa príslušných právnych predpisov, zaplatené nájomné za trhové miesto a
dodržiavanie povinnosti predávajúceho, ktoré je stanovené osobitným predpisom s trhovým
poriadkom.
(2) Na príležitostnom trhu s názvom „Vianočné trhy / Karácsonyi vásár" možno poskytovať služby
podľa §8 a predávať výrobky podľa §9 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov.
(3) Potraviny ktoré je povolené predávať na príležitostnom trhu s názvom „Vianočné trhy / Karácsonyi
vásár":
a) včelí med; musí byť uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky nezávadného
materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia a doby
použiteľnosti,
b) cukrovinky, pečivo,
c) syrové korbáčiky, oštiepky, parenice; je možné predávať na trhovisku v originálnom balení,
d) umelecké predmety, výrobky z dreva, kože, skla, papiera, kovu, vosku, drôtu, železa, medu,
keramiky, tkané výrobky, výrobky z prírodných a modelárskych materiálov a ďalšie výrobky
umeleckého charakteru,
a) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste na základe rozhodnutia orgánov na
ochranu zdravia a orgánov potravinového dozoru, reštauračné a pohostinské služby, rýchle
občerstvenie a stravovanie na základe rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a orgánov
potravinového dozoru.
§5
Pravidlá prenajímania trhového miesta
(1) Každý účastník príležitostného trhu má na základe predloženej prihlášky rezervované (pridelené)
trhové miesto, ktoré musí byť obsadené do 10.00 hod. Po tejto hodine môže byť správcom trhu
obsadené inou osobou.
(2) Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho rezervovala a zaplatila.
§6
Pravidla dodržiavania čistoty a hygieny
(1) Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote, vzniknutý
odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení prevádzky zanechať trhové
miesto čisté a upratané.
(2) Odvoz odpadu a vyčistenie ostatného priestranstva zabezpečuje správca trhu.
§7
Nájomné za trhové miesto
Na prenosné predajné zariadenia, pojazdné predajné zariadenia a na poskytovanie služieb na
príležitostnom trhu s názvom „Vianočné trhy / Karácsonyi vásár" sa vzťahujú daňové sadzby uvedené
v aktuálnom Všeobecnom záväznom nariadení mesta Želiezovce o dani za užívanie verejného
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priestranstva.
§8
Orgány dozoru a sankcie
Dozor nad dodržiavaním tohto VZN a osobitých zákonov vykonáva:
(1) Slovenská obchodná inšpekcia,
(2) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
(3) Mesto Želiezovce.
D/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH „Remeselnícke trhy / Kézműves vásár"
§1
Miesto konania a označenie príležitostného trhu
Príležitostný trh sa koná na Námestí Sv. Jakuba v Želiezovciach, v Dome kultúry, Mierová 10
v Želiezovciach, v mestskej časti Mikula na parcelách reg. C parc. č. 548/1, 548/2, 594/1, v mestskej
časti Svodov na parc. reg. C parc. č. 261/1, a má názov „Remeselnícke trhy / Kézműves vásár".
§2
Správa príležitostného trhu
Správu príležitostného trhu „Remeselnícke trhy / Kézműves vásár" vykonáva Mesto Želiezovce so
sídlom SNP č.2, 937 01 Želiezovce.
§3
Trhové dní, predajný a prevádzkový čas
(1)
(2)
(3)
(4)

Príležitostný trh „Remeselnícke trhy / Kézműves vásár" sa koná v rámci roka.
Trhovými dňami pondelok – nedeľa.
Prevádzkový čas je od 7.00 hod. do 23.00 hod..
Predajný čas je od 08.00 hod. do 22.00 hod.
§4
Podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

(1) Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov alebo na
poskytovanie služieb podľa príslušných právnych predpisov, zaplatené nájomné za trhové miesto a
dodržiavanie povinnosti predávajúceho, ktoré je stanovené osobitným predpisom s trhovým
poriadkom.
(2) Na príležitostnom trhu s názvom „Remeselnícke trhy / Kézműves vásár" možno predávať:
a) umelecké predmety, výrobky z dreva, kože, skla, papiera, kovu, vosku, drôtu, železa, medu,
keramiky, tkané výrobky, výrobky z prírodných a modelárskych materiálov a ďalšie výrobky
umeleckého charakteru,
b) balené cukrovinky, oblátky, medovníky, pekárenské a cukrárenské výrobky, produkty zo
včelieho medu,
c) zhotovenie portrétov, maľovanie na tvár a pod.,
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§5
Pravidlá prenajímania trhového miesta
(1) Každý účastník príležitostného trhu má na základe predloženej prihlášky rezervované (pridelené)
trhové miesto, ktoré musí byť obsadené do 10.00 hod. Po tejto hodine môže byť správcom trhu
obsadené inou osobou.
(2) Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho rezervovala a zaplatila.
§6
Pravidla dodržiavania čistoty a hygieny
(1) Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote, vzniknutý
odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení prevádzky zanechať trhové
miesto čisté a upratané.
(2) Odvoz odpadu a vyčistenie ostatného priestranstva zabezpečuje správca trhu.
§7
Nájomné za trhové miesto
Na prenosné predajné zariadenia, pojazdné predajné zariadenia a na poskytovanie služieb na
príležitostnom trhu s názvom „Remeselnícke trhy / Kézműves vásár" sa vzťahujú daňové sadzby
uvedené v aktuálnom Všeobecnom záväznom nariadení mesta Želiezovce o dani za užívanie verejného
priestranstva.
§8
Orgány dozoru a sankcie
Dozor nad dodržiavaním tohto VZN a osobitých zákonov vykonáva:
(1) Slovenská obchodná inšpekcia,
(2) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
(3) Mesto Želiezovce.
E/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH „Mestské dni / Városi napok"
§1
Miesto konania a označenie príležitostného trhu
Príležitostný trh sa koná na Námestí Sv. Jakuba., v areáli mestského parku, v areáli štadióna a okolí
amfiteátra a má názov „Mestské dni / Városi napok".
§2
Správa príležitostného trhu
Správu príležitostného trhu „Mestské dni / Városi napok" vykonáva Mesto Želiezovce so sídlom SNP
č.2, 937 01 Želiezovce.
§3
Trhové dní, predajný a prevádzkový čas
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(1) Príležitostný trh „Mestské dni / Városi napok" sa koná raz ročne, presný termín konania v
príslušnom roku stanoví primátor mesta
(2) Trhovými dňami piatok – nedeľa.
(3) Prevádzkový čas je od 7.00 hod. do 23.00 hod..
(4) Predajný čas je od 08.00 hod. do 22.00 hod.
§4
Podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
(1) Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov alebo na
poskytovanie služieb podľa príslušných právnych predpisov, zaplatené nájomné za trhové miesto a
dodržiavanie povinnosti predávajúceho, ktoré je stanovené osobitným predpisom s trhovým
poriadkom.
(2) Na príležitostnom trhu s názvom „Mestské dni / Városi napok" možno poskytovať služby podľa §8
a predávať výrobky podľa §9 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov.
(3) Potraviny ktoré je povolené predávať na príležitostnom trhu s názvom „Mestské dni / Városi
napok":
b) včelí med; musí byť uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky nezávadného
materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia a doby
použiteľnosti,
c) cukrovinky, pečivo,
d) oblátky, medovníky, pekárenské a cukrárenské výrobky, produkty zo včelieho medu,
e) ovocné šťavy, lekváry, kompóty, výživové doplnky, víno; je možné predávať v originálnom
balení, ktoré musia vyhovovať hygienickým požiadavkám,
f) syrové korbáčiky, oštiepky, parenice; je možné predávať na trhovisku v originálnom balení,
g) mäso a mäsové výrobky; predaj môže byť uskutočnený len z automobilov určených na
uvedený predaj.
h) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste na základe rozhodnutia orgánov na
ochranu zdravia a orgánov potravinového dozoru, reštauračné a pohostinské služby, rýchle
občerstvenie a stravovanie na základe rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a orgánov
potravinového dozoru.
(4) Na príležitostnom trhu s názvom „Mestské dni / Városi napok" možno predávať ostatný spotrebný
tovar a výrobky:
a) umelecké predmety, výrobky z dreva, kože, skla, papiera, kovu, vosku, drôtu, železa, medu,
keramiky, tkané výrobky, výrobky z prírodných a modelárskych materiálov a ďalšie výrobky
umeleckého charakteru,
b) knihy, denná a periodická tlač, drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
úžitkové predmety, sklo, porcelán, keramika, šperky, záhradkárske potreby.
c) zhotovenie portrétov, maľovanie na tvár a pod.,
§5
Pravidlá prenajímania trhového miesta
(1) Každý účastník príležitostného trhu má na základe predloženej prihlášky rezervované (pridelené)
trhové miesto, ktoré musí byť obsadené do 10.00 hod. Po tejto hodine môže byť správcom trhu
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obsadené inou osobou.
(2) Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho rezervovala a zaplatila.
§6
Pravidla dodržiavania čistoty a hygieny
(1) Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote, vzniknutý
odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení prevádzky zanechať trhové
miesto čisté a upratané.
(2) Odvoz odpadu a vyčistenie ostatného priestranstva zabezpečuje správca trhu.
§7
Nájomné za trhové miesto
Na prenosné predajné zariadenia, pojazdné predajné zariadenia a na poskytovanie služieb na
príležitostnom trhu s názvom „Mestské dni / Városi napok" sa vzťahujú daňové sadzby uvedené v
aktuálnom Všeobecnom záväznom nariadení mesta Želiezovce o dani za užívanie verejného
priestranstva.
§8
Orgány dozoru a sankcie
Dozor nad dodržiavaním tohto VZN a osobitých zákonov vykonáva:
(1) Slovenská obchodná inšpekcia,
(2) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
(3) Mesto Želiezovce.
F/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH „Mikulské dni – Mikolai napok"
§1
Miesto konania a označenie príležitostného trhu
Príležitostný trh sa koná v Želiezovciach v časti Mikula, v Dome kultúry a jeho okolí a má názov
„Mikulské dni – Mikolai napok".
§2
Správa príležitostného trhu
Správu príležitostného trhu „Mikulské dni – Mikolai napok" vykonáva Mesto Želiezovce so sídlom
SNP č.2, 937 01 Želiezovce.
§3
Trhové dní, predajný a prevádzkový čas
(1) Príležitostný trh „Mikulské dni – Mikolai napok " sa koná raz ročne, presný termín konania v
príslušnom roku stanoví primátor mesta.
a) Trhovými dňami piatok – nedeľa.
b) Prevádzkový čas je od 7.00 hod. do 23.00 hod..
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c) Predajný čas je od 08.00 hod. do 22.00 hod.
§4
Podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
(1) Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov alebo na
poskytovanie služieb podľa príslušných právnych predpisov, zaplatené nájomné za trhové miesto a
dodržiavanie povinnosti predávajúceho, ktoré je stanovené osobitným predpisom s trhovým
poriadkom.
(2) Na príležitostnom trhu s názvom „Mikulské dni – Mikolai napok" možno poskytovať služby podľa
§8 a predávať výrobky podľa §9 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov.
(3) Potraviny ktoré je povolené predávať na príležitostnom trhu s názvom „Mikulské dni – Mikolai
napok":
i) včelí med; musí byť uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky nezávadného
materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia a doby
použiteľnosti,
j) cukrovinky, pečivo,
k) oblátky, medovníky, pekárenské a cukrárenské výrobky, produkty zo včelieho medu,
l) ovocné šťavy, lekváry, kompóty, výživové doplnky, víno; je možné predávať v originálnom
balení, ktoré musia vyhovovať hygienickým požiadavkám,
m) syrové korbáčiky, oštiepky, parenice; je možné predávať na trhovisku v originálnom balení,
n) mäso a mäsové výrobky; predaj môže byť uskutočnený len z automobilov určených na
uvedený predaj,
o) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste na základe rozhodnutia orgánov na
ochranu zdravia a orgánov potravinového dozoru, reštauračné a pohostinské služby, rýchle
občerstvenie a stravovanie na základe rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a orgánov
potravinového dozoru.
(4) Na príležitostnom trhu s názvom „Mikulské dni – Mikolai napok" možno predávať ostatný
spotrebný tovar a výrobky:
a) umelecké predmety, výrobky z dreva, kože, skla, papiera, kovu, vosku, drôtu, železa, medu,
keramiky, tkané výrobky, výrobky z prírodných a modelárskych materiálov a ďalšie výrobky
umeleckého charakteru,
b) knihy, denná a periodická tlač, drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
úžitkové predmety, sklo, porcelán, keramika, šperky, záhradkárske potreby.
c) zhotovenie portrétov, maľovanie na tvár a pod.,
§5
Pravidlá prenajímania trhového miesta
(1) Každý účastník príležitostného trhu má na základe predloženej prihlášky rezervované (pridelené)
trhové miesto, ktoré musí byť obsadené do 10.00 hod. Po tejto hodine môže byť správcom trhu
obsadené inou osobou.
(2) Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho rezervovala a zaplatila.
§6
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Pravidla dodržiavania čistoty a hygieny
(1) Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote, vzniknutý
odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení prevádzky zanechať trhové
miesto čisté a upratané.
(2) Odvoz odpadu a vyčistenie ostatného priestranstva zabezpečuje správca trhu.
§7
Nájomné za trhové miesto
Na prenosné predajné zariadenia, pojazdné predajné zariadenia a na poskytovanie služieb na
príležitostnom trhu s názvom „Mikulské dni – Mikolai napok" sa vzťahujú daňové sadzby uvedené v
aktuálnom Všeobecnom záväznom nariadení mesta Želiezovce o dani za užívanie verejného
priestranstva.
§8
Orgány dozoru a sankcie
Dozor nad dodržiavaním tohto VZN a osobitých zákonov vykonáva:
(1) Slovenská obchodná inšpekcia,
(2) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
(3) Mesto Želiezovce.
G/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH „Dni Svodova – Szódói napok"
§1
Miesto konania a označenie príležitostného trhu
Príležitostný trh sa koná v Želiezovciach v časti Svodov, v Dome kultúry a jeho okolí a má názov „Dni
Svodova – Szódói napok".
§2
Správa príležitostného trhu
Správu príležitostného trhu „Dni Svodova – Szódói napok" vykonáva Mesto Želiezovce so sídlom
SNP č.2, 937 01 Želiezovce.
§3
Trhové dní, predajný a prevádzkový čas
(1) Príležitostný trh „Dni Svodova – Szódói napok" sa koná raz ročne, presný termín konania v
príslušnom roku stanoví primátor mesta.
(2) Trhovými dňami piatok – nedeľa.
(3) Prevádzkový čas je od 7.00 hod. do 23.00 hod..
(4) Predajný čas je od 08.00 hod. do 22.00 hod.
§4
Podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
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(1) Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov alebo na
poskytovanie služieb podľa príslušných právnych predpisov, zaplatené nájomné za trhové miesto a
dodržiavanie povinnosti predávajúceho, ktoré je stanovené osobitným predpisom s trhovým
poriadkom.
(2) Na príležitostnom trhu s názvom „Dni Svodova – Szódói napok" možno poskytovať služby podľa
§8 a predávať výrobky podľa §9 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov.
(3) Potraviny ktoré je povolené predávať na príležitostnom trhu s názvom „Dni Svodova – Szódói
napok":
a) včelí med; musí byť uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky nezávadného
materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia a doby
použiteľnosti,
b) cukrovinky, pečivo,
c) oblátky, medovníky, pekárenské a cukrárenské výrobky, produkty zo včelieho medu,
d) ovocné šťavy, lekváry, kompóty, výživové doplnky, víno; je možné predávať v originálnom
balení, ktoré musia vyhovovať hygienickým požiadavkám,
e) syrové korbáčiky, oštiepky, parenice; je možné predávať na trhovisku v originálnom balení,
f) mäso a mäsové výrobky; predaj môže byť uskutočnený len z automobilov určených na
uvedený predaj.
g) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste na základe rozhodnutia orgánov na
ochranu zdravia a orgánov potravinového dozoru, reštauračné a pohostinské služby, rýchle
občerstvenie a stravovanie na základe rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a orgánov
potravinového dozoru.
(4) Na príležitostnom trhu s názvom „Dni Svodova – Szódói napok" možno predávať ostatný spotrebný
tovar a výrobky:
a) umelecké predmety, výrobky z dreva, kože, skla, papiera, kovu, vosku, drôtu, železa, medu,
keramiky, tkané výrobky, výrobky z prírodných a modelárskych materiálov a ďalšie výrobky
umeleckého charakteru,
b) knihy, denná a periodická tlač, drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
úžitkové predmety, sklo, porcelán, keramika, šperky, záhradkárske potreby.
c) zhotovenie portrétov, maľovanie na tvár a pod.,
§5
Pravidlá prenajímania trhového miesta
(1) Každý účastník príležitostného trhu má na základe predloženej prihlášky rezervované (pridelené)
trhové miesto, ktoré musí byť obsadené do 10.00 hod. Po tejto hodine môže byť správcom trhu
obsadené inou osobou.
(2) Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho rezervovala a zaplatila.
§6
Pravidla dodržiavania čistoty a hygieny
(1) Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote, vzniknutý
odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení prevádzky zanechať trhové
miesto čisté a upratané.
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(2) Odvoz odpadu a vyčistenie ostatného priestranstva zabezpečuje správca trhu.
§7
Nájomné za trhové miesto
Na prenosné predajné zariadenia, pojazdné predajné zariadenia a na poskytovanie služieb na
príležitostnom trhu s názvom „Dni Svodova – Szódói napok" sa vzťahujú daňové sadzby uvedené v
aktuálnom Všeobecnom záväznom nariadení mesta Želiezovce o dani za užívanie verejného
priestranstva.
§8
Orgány dozoru a sankcie
Dozor nad dodržiavaním tohto VZN a osobitých zákonov vykonáva:
(1) Slovenská obchodná inšpekcia,
(2) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
(3) Mesto Želiezovce.
H/ TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH „Deň detí – Gyermeknap"
§1
Miesto konania a označenie príležitostného trhu
Príležitostný trh sa koná v Želiezovciach, v areáli mestského parku a okolia budovy Amfiteátra a má
názov „Deň detí – Gyermeknap ".
§2
Správa príležitostného trhu
Správu príležitostného trhu „Deň detí – Gyermeknap" vykonáva Mesto Želiezovce so sídlom SNP
č.2, 937 01 Želiezovce.
§3
Trhové dní, predajný a prevádzkový čas
(1) Príležitostný trh „Deň detí – Gyermeknap" sa koná raz ročne, v posledný májový alebo prvý júnový
víkend v roku.
(2) Trhovými dňami piatok – nedeľa.
(3) Prevádzkový čas je od 7.00 hod. do 23.00 hod..
(4) Predajný čas je od 08.00 hod. do 22.00 hod.
§4
Podmienky predaja a druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
(1) Podmienkou predaja na trhovom mieste je mať povolenie na predaj výrobkov alebo na
poskytovanie služieb podľa príslušných právnych predpisov, zaplatené nájomné za trhové miesto a
dodržiavanie povinnosti predávajúceho, ktoré je stanovené osobitným predpisom s trhovým
poriadkom.
20

(2) Na príležitostnom trhu s názvom „Deň detí – Gyermeknap" možno poskytovať služby podľa §8 a
predávať výrobky podľa §9 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov.
(3) Potraviny ktoré je povolené predávať na príležitostnom trhu s názvom „Deň detí – Gyermeknap":
a) včelí med; musí byť uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky nezávadného
materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia a doby
použiteľnosti,
b) cukrovinky, pečivo,
c) oblátky, medovníky, pekárenské a cukrárenské výrobky, produkty zo včelieho medu,
d) ovocné šťavy, lekváry, kompóty, výživové doplnky, víno; je možné predávať v originálnom
balení, ktoré musia vyhovovať hygienickým požiadavkám,
e) syrové korbáčiky, oštiepky, parenice; je možné predávať na trhovisku v originálnom balení,
f) mäso a mäsové výrobky; predaj môže byť uskutočnený len z automobilov určených na
uvedený predaj. Podmienky predaja stanoví vo vydanom rozhodnutí príslušná regionálna
veterinárna správa.
g) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste na základe rozhodnutia orgánov na
ochranu zdravia a orgánov potravinového dozoru, reštauračné a pohostinské služby, rýchle
občerstvenie a stravovanie na základe rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a orgánov
potravinového dozoru.
(4) Na príležitostnom trhu s názvom „Deň detí – Gyermeknap" možno predávať ostatný spotrebný
tovar a výrobky:
a) umelecké predmety, výrobky z dreva, kože, skla, papiera, kovu, vosku, drôtu, železa, medu,
keramiky, tkané výrobky, výrobky z prírodných a modelárskych materiálov a ďalšie výrobky
umeleckého charakteru,
b) knihy, denná a periodická tlač, drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
úžitkové predmety, sklo, porcelán, keramika, šperky, záhradkárske potreby.
c) zhotovenie portrétov, maľovanie na tvár a pod.,
§5
Pravidlá prenajímania trhového miesta
(1) Každý účastník príležitostného trhu má na základe predloženej prihlášky rezervované (pridelené)
trhové miesto, ktoré musí byť obsadené do 10.00 hod. Po tejto hodine môže byť správcom trhu
obsadené inou osobou.
(2) Rezervované miesto môže využívať len osoba, ktorá ho rezervovala a zaplatila.
§6
Pravidla dodržiavania čistoty a hygieny
(1) Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto a jeho bezprostredné okolie v čistote, vzniknutý
odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení prevádzky zanechať trhové
miesto čisté a upratané.
(2) Odvoz odpadu a vyčistenie ostatného priestranstva zabezpečuje správca trhu.
§7
Nájomné za trhové miesto
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Na prenosné predajné zariadenia, pojazdné predajné zariadenia a na poskytovanie služieb na
príležitostnom trhu s názvom „Deň detí – Gyermeknap" sa vzťahujú daňové sadzby uvedené v
aktuálnom Všeobecnom záväznom nariadení mesta Želiezovce o dani za užívanie verejného
priestranstva.
§8
Orgány dozoru a sankcie
Dozor nad dodržiavaním tohto VZN a osobitých zákonov vykonáva:
(1) Slovenská obchodná inšpekcia,
(2) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
(3) Mesto Želiezovce.
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