Mesto Kolárovo na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 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 v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie č.: 3/2015
O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v
meste Kolárovo

§1
Všeobecné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v katastrálnom území Mesta Kolárovo.

§2
Vymedzenie pojmov
Pre účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia sú základné ustanovenia uvedené v zákone 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. Tieto zákony zároveň upravujú pojmy:
- trhové miesto,
- trhovisko,
- tržnica,
- stánok s trvalým stanovišťom,
- príležitostný trh,
- ambulantný predaj,
- správca trhoviska.

§3
Trhové miesta a správa trhových miest
1. trhovisko na Ul. tržnej
(správca: príspevková organizácia Gúta Service , Priemyselná oblasť 2970, 946 03 Kolárovo)
2. nebytový priestor určený na príležitostný trh v Mestskom kultúrnom stredisku, Kostolné
námestie 4, 946 03 Kolárovo
(správca: príspevková organizácia MsKS, Kostolné námestie 4, 946 03 Kolárovo)
3. verejné priestranstvo určené na príležitostné trhy :
- Ul. školská,
- Ul. Kossuthova,
- Kostolné námestie,
- dvor - areál ZŠ Františka Rákócziho II. na parc. č. 1397/3,
- časť parcely č. 1394/3 vedľa športovej haly,
- pozemok pri parku Sv. Rozálie na parc. č. 1397/5
(správca Mesto Kolárovo)
4. verejné priestranstvo určené na ambulantný predaj :
- areál futbalového štadióna
- pešia zóna na Ul. školskej pred predajnými jednotkami časť parcely č. 1233/8 a 1394/2
- Ul. školská pri športovej hale časť parcely č. 1394/16
- Kostolné námestie č.4 priestranstvo pred budovou MsKS časť parcely č. 1198/1
- mestské časti – Veľký Ostrov, Veľká Gúta
- areál škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kolárovo
(správca: Mesto Kolárovo)

§4
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov
1. Príležitostné trhy organizované mestom Kolárovo:
a) Kolárovský jarmok v mesiaci august s dĺžkou trvania 3 dni
b) Vianočné trhy v mesiaci december s dĺžkou trvania 3 dni
2. Príležitostný trh v Mestskom kultúrnom stredisku v Kolárove v priebehu celého kalendárneho
roka okrem dní štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a dní počas ktorých sa konajú kultúrne
a spoločenské podujatia.

§5
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
1. Na trhovisku na Ul. tržnej 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 cukrárske 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 predložení 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 s osobitným predpisom2)
- malé množstvá vajec od prvovýrobcov zaregistrovaných4) na RVPS v Komárne, v súlade
s osobitným predpisom2)
- malé množstvá rýb od prvovýrobcov zaregistrovaných4) a RVPS v Komárne, v súlade
s osobitným predpisom2)
- malé množstvo mäsa z hydina 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 predpisom 4)
1.3. ostatný tovar
a)
b)
c)
d)
e)
f)

kvetiny, sadenice a semená, ozdobné kry, ovocné stromčeky, liečivé rastliny,
vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,
remeselné a umelecké výrobky,
ozdoby a dekorácie,
knihy, denná a periodická tlač, audio a video nosiče,
výrobky zo skla, porcelán a keramika, obrazy,

1.4. Na trhovisku možno poskytovať služby, okrem služieb uvedených v § 8 zákona č.
178/1998 Z. z.:
1. čistenie peria.

2. Na verejnom priestranstve určenom na príležitostný trh je povolené predávať a poskytovať
služby:
2.1 Produkty rastlinného pôvodu:
a) ovocie a zelenina, musí vyhovovať hygienickým požiadavkám podľa platných predpisov predaja,
b) pekárenské a cukrárske 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 predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka alebo
správcu pozemku
2.2. 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 s osobitným predpisom2)
- malé množstvá vajec od prvovýrobcov zaregistrovaných4) na RVPS v Komárne, v súlade
s osobitným predpisom2)
- malé množstvá rýb od prvovýrobcov zaregistrovaných4) a RVPS v Komárne, v súlade
s osobitným predpisom2)
- malé množstvo mäsa z hydina 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 predpisom 4)
2.3. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste ( napr. pečené mäso, zemiaky, zemiakový
špíz, pukance, varená kukurica a pod.)

2.4. ostatný tovar
a) vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky v primeranom množstve
občanmi medzi sebou,
b) drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,
c) zberateľské predmety (napr. známky, odznaky a pod.),
d) hračky,
e) knihy,
f) audio a video nosiče ,
g) sklo, porcelán a keramika,
h) kvety,
i) textilné a odevné výrobky, obuv
j) drobný tovar, ozdoby a dekorácie
k) papierenské výrobky, kancelárske potreby
l) kozmetika a drogériový tovar,
m) výrobky z dreva a kovov.
n) domáce potreby
o) ozdobné vence, sviece a kahance
p) nábytok, ostatné interiérové resp. exteriérové vybavenie

q) vianočné stromčeky, ozdobné kry, ovocné stromčeky
r) výrobky spotrebnej elektroniky, bez potreby napojenia na elektrickú sieť

2.5. Na príležitostných trhoch je povolené poskytovať služby okrem služieb uvedených v §
8 zákona č. 178/1998 Z. z.:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

čistenie peria,
brašnárstvo,
reklamné a propagačné služby
kultúrne služby
zábavné služby
finančné služby
školenia a prednášky
schôdze, stretnutia a oslavy
nábor pracovníkov

§6
Ambulantný predaj
1. Ambulantný predaj povoľuje mesto spravidla v rámci sprievodných podujatí k oslavám
významných sviatkov.
2. Ambulantne možno predávať okrem výrobkov a služieb uvedených v § 9 zákona č. 178/1998 Z.z.
nasledujúce potraviny:
a) balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom balení,
b) orechy a výrobky z nich,
c) pochutiny,
d) strukoviny, olejniny a výrobky z nich,
e) sušené ovocie, mandle, pukance, jadierka spracované a balené oprávnenými
f) výrobcami,
g) cukrárenské výrobky ,cukrová vata, cukrovinky
h) medovníky a trdelníky,
i) byliny a koreniny čerstvé a sušené,
j) varenú kukuricu,
§7
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhových miestach sú určené nasledovne:
1. Trhovisko, Ul. tržná:
Trhové dni:
streda a sobota, okrem štátnych sviatkov.
Prevádzkový čas:
05,00 hod. - 13,00 hod.
Predajný čas:
06,00 hod. - 12,00 hod.
2. Príležitostný trh v MsKS v Kolárove
Trhové dni: všetky dni v roku okrem dní štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v kalendárnom
roku, pričom:

Prevádzkový čas:
Predajný čas:

06,00 hod. - 19,00 hod.
09,00 hod. - 18,00 hod.

3. Príležitostné trhy
a) Kolárovský jarmok – organizovaný v mesiaci august
Trhové dni:
piatok, sobota, nedeľa
Prevádzkový čas predajné stánky:
piatok, sobota:
06,00 hod. - 22,30 hod.
nedeľa:
06,00 hod. - 21,30 hod.
Prevádzkový čas predajné stánky s občerstvením:
piatok, sobota:
06,00 hod. - 00,30 hod. dňa nasledujúceho
nedeľa:
06,00 hod. - 21,30 hod.
Predajný čas predajné stánky:
piatok, sobota:
08,00 hod. - 22,00 hod.
nedeľa:
08,00 hod. - 21,00 hod.
Predajný čas predajné stánky s občerstvením:
piatok, sobota:
08,00 hod. - 24,00 hod.
nedeľa:
08,00 hod. - 21,00 hod.
b) Vianočné trhy – organizované v mesiac december
Trhové dni:
piatok, sobota, nedeľa
Prevádzkový čas:
piatok, sobota:
08,00 hod. – 21,30 hod.
08,00 hod. - 21,30 hod.
nedeľa:
Predajný čas:
piatok, sobota:
09,00 hod. – 21,00 hod.
nedeľa:
09,00 hod. - 21,00 hod.

§8
Zákaz predaja
1. Zákaz predaja na trhových miestach je stanovený v § 6 zákona č.178/1998 Z.z..

§9
Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom a označenie
predávajúcich
1. Mesto Kolárovo nevlastní stánky s trvalým stanovišťom. Technické, prevádzkové a estetické
podmienky stánkov s trvalým stanovišťom predávajúcich budú posudzované v stavebnom konaní
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov.
2. Fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a fyzická osoba predávajúca použité výrobky v primeranom
množstve medzi sebou je povinná označiť trhové miesto nasledovnými údajmi: meno, priezvisko a
adresa trvalého pobytu predávajúceho.

§ 10
Podmienky predaja, práva a povinnosti predávajúcich a správcu trhových
miest
1.Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,5) povinnosti
predávajúcich na trhových miestach ,6) práva a povinnosti správcu trhových miest sú stanovené
osobitným predpisom. 7)
2. Povinnosťou predávajúcich je zaplatenie poplatku, resp. platieb, ktoré sú uvedené v trhovom
poriadku trhoviska a príležitostných trhov.
3. Pri ambulantnom predaji je predávajúci povinný zaplatiť daň za užívanie verejného priestranstva
podľa platného VZN mesta Kolárovo o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území
mesta Kolárovo.
§ 11
Záverečné ustanovenie
1. Návrh VZN v rámci pripomienkového konania bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo
a uverejnený na internetovej stránke mesta www.kolarovo.sk dňa 10.07.2015.
2. Mestské zastupiteľstvo v Kolárove sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa
27.07.2015, po jeho schválení bolo vyhlásené a vyvesené a uverejnené na internetovej stránke mesta
www.kolarovo.sk dňa 31.7.2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta
Kolárovo.

V Kolárove , dňa 31.7.2015
Árpád Horváth
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 o 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)§ 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
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
7)
§ 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

