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Mestské zastupiteľstvo v Novom Meste nad Váhom v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) a 
§ 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 3 
ods. 3 zák. 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 zák.č. 178/1998 Z.z.) vydáva   
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 6/2012 Trhový 
poriadok o podmienkach predaja výrobkov na trhu počas jarnej, letnej a jesennej 

sezóny a  príležitostného trhu v Mestskom kultúrnom stredisku 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Správou trhu: 
•  počas jarnej, letnej a jesennej sezóny sa poverujú Technické služby mesta v Novom 

Meste nad Váhom, 
• v Mestskom kultúrnom stredisku sa poveruje Mestské kultúrne stredisko. 

 
2. Za trhové miesto určené pre konanie: 
•  trhu počas jarnej, letnej a jesennej sezóny sa stanovuje časť parkoviska na 

Hviezdoslavovej ulici, parc. č. 4534/5, 
• trhu v Mestskom kultúrnom stredisku sa stanovuje priestor v budove Mestského 

kultúrneho strediska. 
 

3. Doba konania: 
• trhu počas jarnej, letnej a jesennej sezóny je od 01.03. do 31.10., trhové dni 

a prevádzkový čas sú pondelok až piatok od 09.00  - 18.00 hod., sobota od 8.00 – 
12.00 hod. 

• trhu v Mestskom kultúrnom stredisku je počas celého roka v pracovné dni, trhové dni 
a prevádzkový čas sú pondelok až piatok od 09.00  - 18.00 hod. 

 
Článok 2 

Oprávnenie na predaj 
 

Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky fyzické a 
právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov. 

 
Článok 3 

Podmienky predaja na trhu počas jarnej, letnej a jesennej sezóny 
 

1. Povoľuje sa predaj textilných výrobkov, odevných výrobkov a obuvi. 
2. Predaj iných druhov tovaru a poskytovanie služieb na sezónnom trhu je zakázaný. 
3. Predaj možno uskutočňovať len zo stánkov, ktoré sú majetkom mesta. 
4. Na trhovom mieste bude umiestnených najviac 5 predajných zariadení. Predajné 

zariadenia sa budú prenajímať len záujemcom, ktorí majú trvalý pobyt v Novom 
Meste nad Váhom na základe podaných žiadostí. Kľúče od predajného zariadenia 
odovzdá predávajúci správcovi trhoviska po skončení predaja. Pri nevrátení kľúča 
bude predávajúci povinný uhradiť náklady v hodnote zámku a kľúča, spojené so 
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stratou času zodpovedného pracovníka, v čiastke 10 €. Pokiaľ predávajúci neobsadí 
predajné zariadenie do 08.00 hod., bude prenajaté ďalšiemu záujemcovi.  

5. Predávajúci je povinný pred začatím predaja dostaviť sa na Mestský úrad v Novom 
Meste nad Váhom, kde po predložení potrebných oprávnení obdrží povolenie na 
predaj. 

 
Článok 4 

Podmienky predaja na trhu v Mestskom kultúrnom stredisku 
 

1. Povoľuje sa predaj textilných výrobkov, odevných výrobkov a obuvi. 
2. Predaj iných druhov tovaru a poskytovanie služieb na sezónnom trhu je zakázaný. 
3. Predaj možno uskutočniť po vystavení povolenia na predaj na základe oprávnenia na 

podnikanie, s dĺžkou trvania maximálne 5 dní, najviac 1-krát v mesiaci, zo stolov 
alebo pultov, ktoré poskytne prenajímateľ. 

 
 

Článok 5 
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 
1. Predávajúci je povinný: 
a) označiť predajné miesto svojím menom, priezviskom a adresou alebo názvom a 

sídlom firmy, 
b) dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu, 
c) predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky, 
d) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja, 
e) udržiavať miesto predaja v čistote, po skončení predaja zanechať miesto predaja čisté 

a upratané, 
f) zreteľne označiť predávané výrobky cenou, 
g) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov, 
h) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov. 

 
 

Článok 6 
Poplatky 

 
1. Pri prenájme predajného stánku na celé obdobie počas jarnej, letnej a jesennej sezóny 

je výška nájomného 498 € za stánok. 
2. Predajné zariadenie je možné prenajať aj na kratšiu dobu ako je uvedené v bode 1, a to 

minimálne na 6 dní, kde výška nájomného je 30 €, za každý ďalší predajný deň je 
výška nájomného 3,50 €. 

3. Nájomné za prenajatú plochu na trhu v Mestskom kultúrnom stredisku je 1 €/m2 a deň. 
 

 
Článok 7 

Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu a kontrola predaja 
 

1. Správca trhu kontroluje u predávajúceho: 
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov, 
b) doklad o nadobudnutí tovaru, 
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice, 
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d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a po jeho skončení, 
e) dodržiavanie trhového poriadku, 
f) zistené nedostatky nahlasuje orgánom dozoru. 

 
 

Článok 8 
Orgány dozoru a sankcie 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení zamestnanci 

mesta a Mestská polícia v Novom Meste nad Váhom. 
2. Primátor mesta môže v zmysle § 12, ods. 2 zák. č. 178/1998 Z.z. uložiť fyzickej osobe 

alebo právnickej osobe pokutu od 1 660 € do 16 596 €. 
3. Primátor mesta môže za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickým a fyzickým 

osobám oprávneným na podnikanie uložiť pokutu až do výšky 6 638 € v zmysle 
ustanovenia § 13 ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 

4.  Za porušenie tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov v rámci blokového alebo 
priestupkového konania. 

5. Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto nariadením 
dotknuté. 
 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

 
Toto VZN bolo schválené na 10. zasadnutí mestského zastupiteľstva Mesta Nové Mesto nad 
Váhom dňa 11.09.2012 uznesením č. 59/2012-MsZ a nadobúda účinnosť 15. dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Novom Meste nad Váhom t.j. 01.10.2012.  
 
 
 
 
 
                                                                                     Ing. Jozef  T r s t e n s k ý 
                                                                                                primátor mesta 
        
 
 
V Novom Meste nad Váhom dňa 11.09.2012 
 
 
 


