
           Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica   č. 60/2014 o Trhovom poriadku pre  
           trhovisko  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Senici  podľa § 6  ods.1 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods.1  zákona SNR  č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov  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: 

TRHOVÝ   PORIADOK pre trhovisko 
 

                                                        § 1  Úvodné ustanovenia 
 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesto Senica vydáva trhový poriadok pre 
trhové miesto – trhovisko v Senici. 
2. Trhovisko sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici v Senici vo dvore Mestského podniku služieb, spol.  
s r.o., Hviezdoslavova 477, 905 01  Senica. 

 
§ 2 Charakteristika trhoviska 

 
1. Trhovisko na Hviezdoslavovej ulici je nekryté priestranstvo vo dvore správcu trhoviska Mestského  
podniku služieb spol. s r.o. so sídlom  Hviezdoslavova 477, 905 01  Senica, trvale vyhradené na 
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb. 
2. Trhovisko je vybavené 

a) prívodom pitnej vody  
b) prívodom elektrickej energie 
c) sociálnymi zariadeniami,  vybavené umývadlami s prívodom pitnej vody, napojenými na 

verejnú kanalizáciu 
d) vyhradeným priestorom s uzatvárateľnými nádobami na dočasné skladovanie odpadkov 
e) informačnou tabuľou pre potreby predávajúcich a kupujúcich umiestnenou na viditeľnom 

a prístupnom mieste.  
3. Na trhovisku je na predaj výrobkov  umiestnených  26 kusov predajných stolov.          
4. Vstupné sa nevyberá. 

 
§ 3  Správa trhoviska a povinnosti správcu trhoviska 

 
1. Správu trhoviska vykonáva Mestský podnik služieb, spol. s r.o., Hviezdoslavova 477, 905 01  

Senica, IČO:  31 424 287  (ďalej len správca trhoviska). 
2. Správca trhoviska je povinný tento trhový poriadok zverejniť na viditeľnom mieste na trhovisku 

a zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov 
a poskytovaní služieb.  

3.  Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho 
a) oprávnenia na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov 
b) povolenie na predaj výrobkov vydané Mestom Senica 
c) potvrdenie o registrácii orgánom  úradnej kontroly potravín, ak predaj výrobkov, ktoré 

predávajúci chce na trhovisku predávať podlieha tejto povinnosti 
d) doklad o zaplatení nájomného 
e) doklad o nadobudnutí tovaru, ak sa vyžaduje 
f) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov 
g) dodržiavanie trhového poriadku 
h) udržiavanie poriadku, hygieny a  čistoty  počas predaja výrobkov a poskytovania služieb 

a po ich skončení. 
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§ 4 Trhové dni, prevádzkový  a predajný čas trhoviska  
 

1.Trhové dni sú pondelok až sobota. 
Prevádzkový čas trhoviska : od 01.04. do 31.10.  pondelok – piatok 05.00 ‐18,00 hod. 
                                                                                                sobota 05.00‐14,00 hod. 
                                             od 01.11. do 31.03.  pondelok – piatok 07.00‐17,00 hod. 
                                                                                                sobota 07.00‐13,00 hod. 
Predajný  čas trhoviska:        od 01.04. do 31.10.  pondelok – piatok 05.30‐17,00 hod. 
                                                                                                sobota 05.30‐12,30 hod. 
                                             od 01.11. do 31.03.  pondelok – piatok 07.30‐16,00 hod. 
                                                                                                sobota 07.30‐12,30 hod. 
 

§ 5    Druh   predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhovisku  
 

1. Na trhovisku možno predávať: 
 

       a) potravinový tovar: 
     1.  čerstvé ovocie, čerstvá  zelenina a zemiaky      
     2.  sušené ovocie 
     3.  výrobky z ovocia a zeleniny 
     4.  spracované ovocie a zelenina (kvasená kapusta) 
     5.  ovocné a zeleninové šťavy 
     6.  vajcia   po splnení  požiadaviek podľa   osobitných predpisov             
     7.  med  a  výrobky  z  medu  po splnení  požiadaviek  podľa osobitných  predpisov              
     8.  mäso  hydiny  a  králikov po splnení  požiadaviek  podľa osobitných predpisov             
     9.  mäsové   výrobky po splnení  požiadaviek podľa osobitných predpisov             
   10.  mliečne   výrobky po splnení  požiadaviek  podľa  osobitných  predpisov             
   11.  strukoviny, olejniny   a výrobky z nich 
   12.  obiloviny a obilné výrobky 
   13.  mlynské, pekárske a cukrárske  výrobky 
   14. orechy a výrobky z nich 
   15. čokoláda, cukrovinky 
   16. pochutiny 
   17. lesné plodiny 
   18. jedlé   čerstvé  huby  a  spracovateľsky   balené  huby,  spracované  v   prevádzkarni,     
          spĺňajúcej požiadavky podľa osobitných predpisov      
   19. živé sladkovodné trhové ryby 
 

             b)  ostatný tovar 1: 
         1.  kvetiny, priesady, sadenice a semená 
         2.  ozdobné vence, čečina  
       
    c)  ostatný tovar 2: 
         1. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky 
         2. knihy, denná  a periodická  tlač 
         3. žreby okamžitých lotérií a  žrebových  vecných  lotérií                
        4. záhradkárske potreby. 

 
2. Na trhovisku možno poskytovať tieto služby: 

 
         1.  pohostinské  služby, rýchle občerstvenie     
         2.  brúsenie nožov, nožníc a nástrojov 
         3.  oprava dáždnikov 
         4.  kľúčová služba 
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         5.  oprava obuvi, tašiek a koženej galantérie 
         6.  čistenie obuvi. 
 

§ 6 Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby 
 

1. Na predaj výrobkov a poskytovanie služieb  na trhovisku je potrebné povolenie Mesta Senica . 
2. Na trhovisku môžu na základe povolenia Mesta Senica predávať výrobky a poskytovať služby 

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, 
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 

chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny. 
 

§ 7 Povinnosti predávajúceho na trhovisku 
 

1. Predávajúci je povinný 
a) predávať výrobky len na trhovom mieste určenom správcom trhoviska 
b) viditeľne označiť  trhové miesto svojím menom a priezviskom alebo obchodným menom 

a adresou trvalého bydliska alebo sídla  
c) uhradiť nájomné - denný poplatok za trhové miesto  správcovi trhoviska pred zahájením predaja 
d) uhradiť   nájomné - mesačný poplatok  za trhové miesto správcovi trhoviska  najneskôr  

do 7. dňa kalendárneho  mesiaca na ktorý sa poplatok vzťahuje 
e) zabezpečovať a dodržiavať hygienické podmienky predaja výrobkov vrátane opatrení uložených 

príslušnými orgánmi 
f) dodržiavať pri predaji výrobkov podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo 

osobitným predpisom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu 
g) udržiavať predajné miesto v čistote a zanechať predajné miesto čisté a upratané 
h) dodržiavať trhový poriadok trhoviska 

 ch)   dodržiavať povinnosti stanovené príslušnými právnymi predpismi. 
2. Pri predaji kvetov a zeleniny  sa povoľuje vystavovať tovar pred predajným stolom maximálne do 0,5 m 

od predajného stola. 
3. Vstup motorových dopravných prostriedkov do priestorov trhoviska, ktorými sa zásobuje trhovisko je 

možný  len po dobu nevyhnutnej potreby t.j. nakládky a vykládky tovaru. 
 

§ 8 Nájomné 
 

1. Nájomné za prenájom  trhového miesta – predajného stola, určeného na  predaj     
     potravinového tovaru a ostatného tovaru 1 :    

 
Obdobie:  marec až jún, október: 

 poplatok  za  mesiac  ............................................………………..     66,00 €  
 poplatok  za  deň  .................................................………………..       3,35 €   

 
Obdobie:  júl až september, november až február: 

 poplatok  za  mesiac  .............................................……………….    53,00 € 
 poplatok  za  deň  ..................................................……………….      2,65 €  

 
2. nájomné za prenájom trhového miesta – predajného stola, určeného na predaj ostatného  

tovaru.2:   
 poplatok  za  mesiac  ......................................…………………...  100,00 €   
 poplatok  za  deň  ............................................……………………     8,50 €   

 
3. nájomné  za  obsadenie plochy vedľa  predajného stola pri  predaji  potravinového             

tovaru a ostatného tovaru 1   v období  marec – jún, október: 2,65 €/1 m2/kalendárny deň 
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4. nájomné  za  obsadenie plochy  vedľa predajného  stola pri  predaji potravinového tovaru a  
ostatného tovaru 1  v období  júl - september, november – február: 1,35 €/1 m2/kalendárny 
deň 

 
       5.   nájomné  za obsadenie   plochy  vedľa   predajného   stola  pri   predaji   ostatného  

          tovaru 2 ……………………… ...........................................  3,50 €/1 m2/kalendárny deň 
 
       6.   nájomné za  prenájom trhového miesta  do 6 m2  na  predaj  tovarov  z   vlastného   
              predajného stánku …....10,00 €/kalendárny deň  
 
        7.  nájomné za  prenájom trhového miesta   do 6 m2  plochy   na   poskytovanie  služieb  
              …....10,00 €/kalendárny  deň.  
 

§ 9 Údržba trhoviska 
 
1.Predávajúci  je povinný udržiavať   trhové miesto     v čistote, vzniknutý odpad triediť a odkladať na 
určené  miesto  do  osobitných  nádob  a  po  skončení  prevádzky  zanechať  trhové  miesto    čisté  a  
upratané. 
2. Správca trhoviska zabezpečuje  vyčistenie priestorov trhoviska, najmä bezprostredné okolie 
predajných stolov počas prevádzkového času trhoviska a aj po jeho skončení. 
3. Na trhovisku je po prevádzkovom čase zakázané skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, 
debny) .  
4. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť potrebný počet kontajnerov na  odpad, ktorý vznikne na 
trhovisku. 

   5. Za zimnú údržbu trhoviska zodpovedá jeho správca. 
 

§ 10  Zrušovacie  ustanovenie 
 

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Senica č.43 Trhový poriadok pre trhovisko v 
Senici, schválené Mestským zastupiteľstvom v Senici dňa 15.03.2007  pod  číslom 3/0/AM..  
  

§  11   Účinnosť 
 

1..Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené  uznesením Mestského zastupiteľstva v Senici    
číslo 24MsZ/2014/730 zo dňa 13.11.2014. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Senica od 19.11.2014 do 
03.12.2014, kedy nadobudlo  účinnosť .                                                                                                
 
                                                                                                             
 
    
 
 
                                                                                                                  RNDr. Ľubomír Parízek 
                                                                                                                   primátor mesta Senica 
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