
 MESTO  SENEC 
       Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011   

      Trhový poriadok 
       pre trhovisko na Šafárikovej ul. v Senci. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Senci v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g/ a ustanovenia § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s poukazom na 
ustanovenie § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, sa dňa 23.6. 2011 

uznieslo na tomto znení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) 

Čl. I 

1. Trhovisko sa nachádza v intraviláne mesta Senec na Šafárikovej ulici, na súkromnom 
pozemku č. parcely KN-C 695/1, 695/2, 696. Priestranstvo trhoviska je riadne oplotené 
a vyznačené tabuľou. 
 

2. Trhovisko poskytuje predajné stoly, priestor pre uloženie stánkov s trvalým stanovišťom alebo 
pre pojazdné predajne. Trhovisko disponuje so sociálnym zariadením s riadnym prívodom 
odvodom vody. Za trhoviskom je vyčlenený priestor (pozemok KN-C parc. č. 682/6) na 
parkovanie vozidiel predávajúcich a kupujúcich osôb, ako i na odloženie bicyklov. 

Čl. II 

Na trhovisku môžu predávať výrobky a poskytovať služby: 
 
a) fyzické a právnické osoby, ktoré preukázali odbornú spôsobilosť, prípadne zdravotnú 

spôsobilosť, osoby staršie ako 18 rokov ktoré majú oprávnenie na vykonávanie obchodnej 
činnosti, alebo povolenie od mesta,  

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 
chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny,  

c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou, 
d) fyzické al. právnické osoby poskytujúce pohostinské, reštauračné služby, alebo služby 

rýchleho občerstvenia a stravovania, kľúčové služby, opravu a čistenie obuvi, 
e) fyzické al. právnické osoby predávajúce spotrebné výrobky v stánkoch s trvalým 

stanovišťom. 

Čl. III 

Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska: 
 
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhovom mieste a preukaz totožnosti  



b) povolenie na používanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za 
predajné zariadenie alebo predajnú plochu  

c) zdravotný preukaz, ak si to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných 
služieb  

d) pri predaji húb doklad o ich znalosti, pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí  
e) doklad o nadobudnutí tovaru okrem vlastných použitých výrobkov  
f) autorizačnú inšpekčnú knihu  

Čl. IV 

Prevádzkový čas trhoviska je: 
 
Pondelok – Piatok: 6:00 hod. – 18:00 hod.  
Sobota: 6:00 hod. – 13:00 hod.  

Čl. V 

Poplatok za predaj tovarov a služieb a užívanie trhového miesta je vecou dohody medzi 
majiteľom trhoviska a trhovníkom. 
 
Predmetom určenia poplatku bude: 
a) zmluvný prenájom celého stola na obdobie 1 roka  
b) zmluvný prenájom pozemku pod stánkom s pevným stanovišťom na obdobie 1 roka 
c) poplatok za užívanie prenajatého trhového stola za 1 deň 
d) poplatok za užívanie trhového stola a miesta za 1 deň 

Čl. VI 

1. Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po 
skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upravené. Dennú kontrolu a správu 
trhoviska vykonáva správca trhoviska. 
 

2. Správcom trhoviska je Bc. Martina Papová, Kysucká 16, 903 01 Senec, tel: 0907 414 874. 
 

3. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Mesta Senec 
v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
 

4. Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ v Senci č. 116/2011 dňa 23.6.2011. 
 

5. Toto VZN nadobúda platnosť a účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
Mesta Senec.  
 
 
 
 
         .................................................... 

         Ing. Karol Kvál v.r. 
                   primátor Mesta Senec 


