
	
	
	

Všeobecne	záväzné	nariadenie	mesta	Sládkovičovo	č.	57/2007	
o	podmienkach	predaja	výrobkov	a	poskytovania	služieb		

na	trhových	miestach	
	

	
Mestské	 zastupiteľstvo	 v	 Sládkovičove	 podľa	 §6	 ods.	 1	 zákona	 č.	 369/1990	 Zb.	

o	obecnom	zriadení	v	znení	neskorších	predpisov	v	súlade	so	zákonom	č.	524/2005	Z.	z.,	
ktorým	 sa	 mení	 a	 dopĺňa	 zákon	 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	
a	zákona	 č.634/1992	 Zb.	 o	 ochrane	 spotrebiteľa	 v	 znení	 neskorších	 predpisov	 vydáva	
toto	všeobecne	záväzné	nariadenie	(ďalej	len	„VZN“).	
	

čl.	1	
Úvodné	ustanovenia	

1. Toto	všeobecne	záväzné	nariadenie	upravuje	podmienky	predaja	výrobkov	
a	poskytovania	služieb	na	trhových	miestach	na	území	mesta,	povinnosti	práv‐
nických	a	fyzických	osôb	pri	predaji	výrobkov	a	poskytovaní	služieb	na	trhových	
miestach	a	oprávnenia	orgánov	dozoru	pri	kontrole	dodržiavania	tohto	VZN.	

2. Týmto	VZN	sa	vydáva	Trhový	poriadok	pre	trhové	miesta	uvedené	v	čl.	8	a	tvorí	
neoddeliteľnú	prílohu	tohto	VZN.	

3. Za	trhové	miesto	sa	považuje	trhovisko,	stánok	s	trvalým	stanovišťom,	verejné	
priestranstvo	určené	na	príležitostný	trh	alebo	na	ambulantný	predaj:	

a) za	trhovisko	sa	považuje	nekryté	alebo	čiastočne	kryté	priestranstvo	trva‐
lé	vyhradené	na	sústredený	predaj	výrobkov	a	poskytovania	služieb,	

b) za	príležitostný	trh	sa	považuje	predaj	výrobkov	a	poskytovanie	služieb	na	
priestranstve	dočasne	určenom	na	takýto	predaj,	najmä	jarmoky,	sezónne	
a	výročné	trhy	a	predaj	vlastných	použitých	textilných,	odevných,	športo‐
vých	a	iných	spotrebných	výrobkov	v	primeranom	množstve	fyzickými	
osobami	medzi	sebou,	

c) za	ambulantný	predaj	sa	považuje	predaj	v	stánkoch	s	dočasným	stano‐
višťom,	predaj	na	prenosných	predajných	zariadeniach,	predaj	z	pojazdnej	
predajne	a	sezónny	predaj	na	verejnom	priestranstve	pred	prevádzkou.	

4. Za	trhové	miesto	sa	považuje	aj	priestranstvo	alebo	nebytový	priestor,	ktorý	nie	
je	prevádzkou,	ale	fyzická	alebo	právnická	osoba,	ktorá	je	jeho	vlastníkom,	ho	
prenájme	na	ambulantný	predaj.	

5. Za	trhové	miesto	sa	nepovažuje	verejné	priestranstvo,	dočasne	alebo	trvalo	pre‐
najaté	na	predaj	tovaru	alebo	poskytovanie	služieb,	ktoré	organizačne,	priesto‐
rovo	a	technologicky	patrí	k	prevádzkarni.	



6. Pri	povoľovaní	zriadenia	trhového	miesta,	prihliada	mesto	na	ochranu	verejného	
poriadku,	verejný	záujem,	účelnosť,	bezpečnosť	a	kultúrnosť	predaja	výrobkov	a	
poskytovania	služieb.	

	
čl.	2	

Povolenie	na	zriadenie	trhového	miesta	a	povolenie	na	predaj	a	poskytovanie	služieb	
1. Povolenie	na	zriadenie	trhového	miesta	‐	trhovísk	a	príležitostných	trhov	vydáva	

mestské	zastupiteľstvo,	ktoré	súčasne	schvaľuje	Trhový	poriadok	správcu	trho‐
vého	miesta	a	príležitostného	trhu.	

2. Povolenie	na	zriadenie	trhového	miesta	–	ambulantný	predaj	vydáva	primátor	
mesta.	

3. Povolenie	na	predaj	a	poskytovanie	služieb	na	trhovom	mieste	vydáva	primátor	
mesta,	alebo	ním	poverená	osoba.	

4. Povolenie	na	umiestnenie	prenosného	predajného	zariadenia	na	trhovisku	vydá‐
va	správca	trhového	miesta.	

	
čl.	3	

Správca	trhového	miesta	
1. Správcom	trhového	miesta	podľa	čl.	VIII	ods.	1	sú	Technické	služby	mesta	Slád‐

kovičovo.	
2. Správcom	príležitostného	trhu	podľa	čl.	VIII	ods.	2	je	Mestské	kultúrne	stredisko	

Sládkovičovo.	
	

čl.	4	
Práva	a	povinnosti	správcu	trhového	miesta	

1. Správca	trhoviska	a	príležitostného	trhu	je	povinný	vypracovať	Trhový	poriadok	
a	predložiť	ho	na	schválenie	mestu.	Trhový	poriadok	je	správca	povinný	zverej‐
niť	na	trhovom	mieste,	resp.	v	mieste	konania	príležitostného	trhu.	

2. Správca	trhoviska	a	príležitostného	trhu	je	povinný	zabezpečiť	dodržanie	Trho‐
vého	poriadku.	

3. Správca	trhoviska	a	príležitostného	trhu	je	povinný	dodržiavať	čistotu	a	poriadok	
na	trhových	miestach.	

4. Správca	trhoviska	je	povinný	zabezpečiť	sociálne	zariadenia	pre	predávajúcich	
a	kupujúcich	vybavených	umývadlom	s	prívodom	pitnej	vody.	

5. Správca	trhoviska	je	povinný	zaistiť	vyhradený	priestor	s	uzatvárateľnými	nádo‐
bami	na	dočasné	skládkovanie	odpadkov	a	oddelené	dočasné	skládkovanie	kon‐
fiškátov	živočíšneho	pôvodu.	

6. Správca	trhoviska	je	povinný	rozčleniť	priestor	podľa	charakteru	a	druhu	predá‐
vaných	výrobkov,	tak	aby	nedošlo	k	ovplyvneniu	kvality	a	zdravotnej	neškodnos‐
ti	výrobkov.	

7. Správca	trhoviska	je	povinný	bezodkladne	písomne	informovať	správcu	dane	
o	predávajúcom,	ktorý	nepoužíva	elektronickú	registračnú	pokladnicu	

8. Mesto	Sládkovičovo	splnomocňuje	správcu	trhoviska	a	príležitostného	trhu	určiť	



poplatky	za	predaj	a	služby	na	trhovisku	cenníkom	,	ktorý	správca	zverejní	na	vi‐
diteľnom	mieste	trhoviska.	

9. (9)	 Správca	trhoviska	a	príležitostného	trhu	má	právo	kontrolovať:	
a) oprávnenie	na	podnikanie	v	danej	oblasti	a	povolenie	na	predaj	výrobkov	

a	poskytovanie	služieb	na	trhových	miestach,		
b) doklad	o	nadobudnutí	tovaru,	
c) používanie	elektronickej	registračnej	pokladnice,	
d) udržiavanie	poriadku,	hygieny	a	čistoty	počas	predaja	výrobkov	a	posky‐

tovania	služieb	a	po	ich	skončení,	
e) dodržiavanie	trhového	poriadku,	
f) primeranosť	predaja	vlastných	použitých	výrobkov,	
g) kontrolovať	zdravotný	preukaz	a	posudok	príslušného	orgánu	na	ochranu	

zdravia,	akt	 o	vyžaduje	charakter	predávaného	tovaru	a	poskytovaných	
služieb,		

h) primeranosť	predaja	vlastných	použitých	textilných,	odevných,	športo‐
vých	a	iných	spotrebných	výrobkov	fyzickými	osobami	medzi	sebou	na	
príležitostných	trhoch.	Primeranosť	množstva	týchto	predávaných	vý‐
robkov	posúdi	správca	trhoviska	individuálne	s	prihliadnutím	na	charak‐
ter	a	stav	predávaných	výrobkov.	

	
čl.	5	

Osoby	oprávnené	predávať	výrobky	a	poskytovať	služby	na	trhových	miestach	
1. Na	trhových	miestach	a	na	príležitostných	trhoch	môžu	na	základe	povolenia	ob‐

ce	predávať	výrobky	a	poskytovať	služby:	
a) fyzické	a	právnické	osoby	oprávnené	na	podnikanie	podľa	osobitných	

predpisov,	
b) samostatne	hospodáriaci	roľníci	na	základe	Osvedčenia,	vyplývajúce	zo	

zákona	č.105/1990	Zb.	o	súkromnom	podnikaní	občanov	v	znení	neskor‐
ších	predpisov,	

c) fyzické	osoby	staršie	ako	18	rokov,	predávajúce	rastlinné	a	živočíšne	vý‐
robky	z	vlastnej	pestovateľskej	a	chovateľskej	produkcie,	len	na	základe	
preukázaného	potvrdenia	o	vlastníctve,	užívaní,	prenájmu	pôdy	pestova‐
teľských	plôch	(záhrada	a	pod.),	ak	doba	prenájmu	trhového	miesta	nie	je	
dlhšia	ako	30	dní	v	kalendárnom	roku,	prípadne	sa	predaj	uskutočňuje	
menej	ako	30	dní	v	kalendárnom	roku;	v	opačnom	prípade	sa	na	nich	
vzťahuje	osobitný	zákon	č.	105/1990	Zb.	o	súkromnom	podnikaní	obča‐
nov	v	znení	neskorších	predpisov,	

d) autori	ľudových	umeleckých	predmetov	bez	podnikateľského	oprávnenia	
v	zmysle	zákona	č.	618/2003	Z.	z.	o	literárnych,	vedeckých	a	umeleckých	
dielach	(autorský	zákon).	

2. Na	trhových	miestach	a	na	príležitostných	trhoch	môžu	na	základe	povolenia	ob‐
ce	predávať	za	rovnakých	podmienok	i	občania	iných	členských	štátov	Európskej	
únie	podľa	ods.	1	písm.	b),	c)	a	d).	



čl.	6	
Práva	a	povinnosti	predávajúcich	

	
1. Predávajúci	na	trhovisku	má	právo:	
2. používať	počas	trvania	trhu	zakúpené	predajné	miesto,	
3. Predávajúci	na	trhovisku	je	povinný:	

a) zaplatiť	poplatok	za	užívanie	predajného	miesta	
b) dodržiavať	trhový	poriadok,	
c) dodržiavať	čistotu	a	poriadok	svojho	predajného	miesta	a	po	skončení	

predaja	priestor	zanechať	čistý	a	uprataný,	
d) označiť	svoje	predajné	zariadenie,	
e) zreteľne	označiť	predávané	výrobky	a	poskytované	služby	cenou	
f) používať	elektronickú	registračnú	pokladňu	(okrem	osôb	predávajúcich	

výrobky	vlastnej	pestovateľskej	činnosti,	resp.	produkcie)	
g) viesť	autorizovanú	inšpekčnú	knihu,	(okrem	osôb	predávajúcich	výrobky	

z	vlastnej	pestovateľskej	činnosti,	resp.	produkcie)	
h) orgánom	dozoru	predložiť	ku	kontrole	nasledovné	doklady:	

 oprávnenie	na	podnikanie,	
 povolenie	mesta	Sládkovičovo	na	predaj	tovaru	a	poskytovanie	slu‐

žieb,	
 preukaz	totožnosti,	
 doklad	o	zaplatení	poplatku	za	predajné	miesto,	
 zdravotný	preukaz	a	posudok	príslušného	orgánu	na	ochranu	zdra‐

via,	ak	to		
 vyžaduje	charakter	predávaného	tovaru	a	poskytovaných	služieb,	
 doklad	o	nadobudnutí	tovaru,	
 autorizovanú	inšpekčnú	knihu.	

	
čl.	7	

Druhy	predávaných	výrobkov	a	poskytovaných	služieb	
1. Na	trhových	miestach	sa	zakazuje	predávať:	

a) zbrane	a	strelivo,	
b) výbušniny	a	pyrotechnické	výrobky,	
c) tlač	a	iné	veci,	ktoré	ohrozujú	mravnosť	(zákon	č.445/1990	Zb.,	ktorým	sa	

upravujú	podmienky	predaja	a	rozširovania	tlače	a	iných	vecí	spôsobilých	
ohroziť	mravnosť),		

d) tabak	a	tabakové	výrobky,	
e) liehoviny,	destiláty	a	spotrebiteľský	balené	alkoholické	nápoje,	zákaz	sa	

nevzťahuje	na	predaj	liehovín	a	destilátov	na	príležitostných	trhoch,	
f) jedy,	omamné	a	psychotropné	látky,	
g) lieky,	
h) automobily,	motocykle,	ich	súčiastky	a	príslušenstvo,	
i) chránené	druhy	živočíchov,	exempláre	voľne	žijúcich	živočíchov	



a	nebezpečné	živočíchy,	
j) valuty,	
k) tovar,	pri	ktorom	predávajúci	nepreukáže	spôsob	jeho	nadobudnutia,	
l) živé	zvieratá	s	výnimkou	trhových	konzumných	rýb;	zákaz	sa	nevzťahuje	

na	propagačné	predajné	podujatia	a	zvozy	zvierat	organizované	zväzmi	
a	združeniami	chovateľov,	

m) surové	kravské,	kozie	a	ovčie	mlieko,	
n) mliečne	výrobky	z	tepelne	neošetreného	kravského,	kozieho	a	ovčieho	

mlieka,	ak	nie	sú	osobitne	povolené,	
o) vajcia	vodnej	hydiny,	
p) potraviny	na	osobitné	výživové	účely,		
q) ostatné	výrobky,	ktoré	trhový	poriadok	nepovoľuje.,	
r) chránené	rastliny,	exempláre	rastlín	a	invázne	druhy	rastlín.	

2. Na	trhovisku	sa	môžu	predávať	najmä:	
a) ovocie	a	zelenina,	
b) kvety,	priesady,	vianočné	stromčeky,	
c) kvasená	kapusta,	
d) sušené	ovocie,	orechy,	mandle,	spracované	a	balené	oprávnenými	výrob‐

cami,	
e) čerstvé	huby,	ak	ich	predajca	má	„Osvedčenie	o	znalosti	húb“,	
f) slepačie	vajcia	za	podmienok	stanovených	orgánom	potravinárskeho	do‐

zoru,	pričom	vajcia	musia	byť	označené	po	predložení	„Osvedčenia	a	spô‐
sobilosti	podmienok	na	ich	produkciu“,	vydaného	príslušnou	regionálnou	
veterinárnou	a	potravinárskou	správou.	Predaj	neoznačených	slepačích	
vajec	konzumných	z	vlastnej	výroby,	tzv.	prebytkov	je	dovolený,	len	ak:	
pochádzajú	z	vlastného	chovu	predávajúceho,	počet	predávaných	vajec	
nepresahuje	200	kusov	za	deň,	vajcia	nie	sú	staršie	ako	14	dní	od	znášky,	

g) čerstvo	pitvaná	zachladená	hydina,	
h) perníky,	
i) cukrovinky,	
j) balený	potravinársky	tovar	v	spotrebiteľskom	obale	za	podmienok	stave‐

ných	orgánom	na	ochranu	zdravia,	
k) zmrzlina,	nanuky	iba	z	mraziarenských	zariadení,	
l) popcorn,	
m) včelie	produkty,	
n) knihy,	denná	a	periodická	tlač,	
o) drobné	umelecké	predmety	a	drobné	remeselné	výrobky,	
p) sklo,	porcelán,	keramika,	
q) žreby	okamžitých	lotérií	a	žrebových	vecných	lotérií.	

3. Na	príležitostných	trhoch	sa	môžu	predávať	najmä:	
a) textilné	výrobky,	odevy,	obuv,	
b) domáce	potreby,	
c) elektrotechnické	výrobky	a	výrobky	spotrebnej	elektroniky,	



d) drobný	tovar,	papierenské	výrobky,	
e) kozmetika	a	drogistický	tovar,	
f) športové	potreby	a	hračky,	
g) drobné	a	umelecké	predmety,	drobné	remeselné	výrobky,	
h) knihy,	
i) žreby	okamžitých	lotérií	a	žrebových	vecných	lotérií,	
j) vlastný	použitý	tovar,	
k) nábytok,	
l) vianočné	stromčeky,	chvoje,	šišky,	čečinu	a	výrobky	z	nich	možno	predá‐

vať	len	na	základe	preukázaného	potvrdenia	o	spôsobe	ich	nadobudnutia.	
Predávajúci	sa	musí	preukázať	súhlasom	majiteľa	lesa,	potvrdením	prí‐
slušného	obecného	úradu,	

m) perníky	,	
n) cukrovinky,	
o) balený	potravinársky	tovar	v	spotrebiteľskom	obale	za	podmienok	stano‐

vených	orgánom	na	ochranu	zdravia,	
p) zmrzlina,	nanuky	v	spotrebiteľskom	obale	iba	z	mraziarenských	zariadení,	
q) popcorn,	
r) ovocie,	zelenina,	
s) živé	ryby,	ak	sú	ponúkané	na	zvlášť	vyhradenom	priestore,	predávajúci	sa	

pred	predajom	preukáže	dokladom	o	pôvode	nadobudnutia	tovaru	
a	predloží	osvedčenie	vydané	príslušnou	regionálnou	veterinárnou	a	po‐
travinárskou	správou.	

4. Ambulantne	sa	môžu	predávať	najmä:	
a) knihy,	denná	a	periodická	tlač,	
b) drobné	umelecké	predmety	a	drobné	remeselné	výrobky,	
c) jedlá	a	nápoje	určené	na	priamu	konzumáciu	na	mieste,	
d) nanuky,	zmrzlina	v	spotrebiteľskom	obale	iba	z	mraziarenských	zariadení,	
e) ovocie	a	zelenina,	
f) kvety,	
g) žreby	okamžitých	lotérií	a	žrebových	vecných	lotérií.	

5. V	pojazdných	predajniach	sa	môžu	predávať	výrobky	za	podmienok	podľa	oso‐
bitného	predpisu:	

a) stánkový	a	ambulantný	predaj	potravín	sa	vykonáva	z	iných	zariadení	na	
ambulantný	predaj,	napr.	z	roznáškových	košov,	z	podnosov,	zo	stolov	
a	z	motorových	vozidiel	vyhovujúcich	tomuto	účelu,	

b) predaj	potravín	uvedených	v	písm.	a)	musí	byť	viazaný	na	stabilnú	pre‐
dajňu,	zariadenie	spoločného	stravovania	alebo	výrobňu	potravín,	

c) sortiment	potravín	v	trvalých	stánkoch	a	v	stánkoch	na	krátkodobý	predaj	
a	iný	ambulantný	predaj	je	určený	obcou	so	súhlasom	orgánu	potravino‐
vého	dozoru.	

6. Na	trhových	miestach	sa	môžu	poskytovať	služby:	
a) pohostinské	a	reštauračné,	rýchle	občerstvenie	a	stravovanie:	



b) za	podmienok	stanovených	príslušným	orgánom	na	ochranu	zdravia,	
c) brúsenie	nožov,	nožníc	a	nástrojov,	
d) oprava	dáždnikov,	
e) oprava	a	čistenie	obuvi,	
f) kľúčová	služba,	
g) čistenie	peria.	

	
čl.	8	

Trhové	miesta	a	trhové	dni	
Trhoviská	na	území	mesta:	

1. Mestské	trhovisko	na	Fučíkovej	ulici,	číslo	parcely	2978/1	a	2958	
a) trhovými	dňami	sa	stanovujú	utorok,	štvrtok,	sobota	v	každom	týždni	ro‐

ka,	
b) zimné	obdobie	(od	1.	11.	do	31.	3.)	predajný	čas	od	7.00	hod.	do	

15.00	hod.,	letné	obdobie	(od	1.	4.	do	30.	9.)	od	5.30	hod.	do	17.00	hod.,	
c) správu	trhoviska	vykonávajú	Technické	služby	mesta	Sládkovičovo,	
d) Trhový	poriadok	pre	Mestské	trhovisko	je	neoddeliteľnou	súčasťou	tohto	

VZN.	(Príloha	č.	1)	
2. Príležitostné	trhy	:	

a) V	interiérových	priestoroch	Mestského	kultúrneho	strediska	Sládkovičovo,	
Fučíkova	ulica	973	a	to	na	základe	písomnej	žiadosti	vedúceho	MsKS.	
Predávajúci	musia	mať	k	predaju	na	príležitostných	trhoch	povolenie	
mesta.	

b) Predajný	čas	a	podmienky	predaja	príležitostných	trhov	v	priestoroch	
MsKS	sú		

c) stanovené	v	Trhovom	poriadku,	je	neoddeliteľnou	súčasťou	tohto	VZN.	
(Príloha	č.	2)	

3. Ambulantný	predaj	v	meste:	
a) Podmienky	ambulatného	predaja	určí	primátor	mesta	v	povolení.	

	
čl.	9	

Orgány	dozoru	
1. Kontrolu	nad	dodržiavaním	podmienok	predaja	výrobkov	a	poskytovaním	slu‐

žieb	na	trhových	miestach	vykonávajú:	
2. Slovenská	obchodná	inšpekcia,	
3. Mesto	Sládkovičovo	–	primátor	mesta	a	ním	poverené	osoby:	hlavný	kontrolór	

mesta	Sládkovičovo,	príslušníci	Mestskej	polície	Sládkovičovo,	
4. správca	trhoviska,		
5. orgán	na	ochranu	zdravia	,	
6. regionálna	veterinárna	a	potravinová	správa	(ďalej	len	orgány	dozoru).	

	
	
	



čl.	10	
Sankcie	

1. Orgány	dozoru	podľa	čl.	9	písm.	b)	a	c)	môžu	uložiť	pokutu	do	500	000	Sk.	
a) fyzickej	osobe	alebo	právnickej	osobe,	ktorá	zriadila	trhové	miesto	bez	

povolenia	Mesta	Sládkovičovo	alebo	porušila	zákaz	ambulantného	predaja	
pri	cestách	mimo	obce	a	pri	diaľniciach	alebo	správcovi	trhoviska	za	po‐
rušenie	povinností	podľa	§	5	ods.	1	a	3	zákona	č.	178/1998	Z.	z.	o	pod‐
mienkach	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,	

b) fyzickej	osobe	alebo	právnickej	osobe,	ktorá	predáva	výrobky	a	poskytuje	
služby	na	trhovom	mieste	bez	povolenia	Mesta	Sládkovičovo	(§	3	ods.	1	
zákona	č.	178/1998	Z.	z.),	alebo	ktorá	predáva	na	trhovom	mieste	výrob‐
ky,	ktorých	predaj	je	zakázaný	(§	6	zákona	č.	178/1998	Z	.z.),	alebo	ktoré	
nie	sú	určené	mestom	na	predaj	(§	7	ods.	1	zákona	č.	178/1998	Z.	z.),	ale‐
bo	predáva	výrobky,	ktoré	sa	môžu	predávať	len	v	prevádzkárňach	tržníc,	
v	stánkoch	s	trvalým	stanovišťom	na	trhoviskách,	na	príležitostných	tr‐
hoch,	pred	prevádzkarňou	jej	prevádzkovateľom	a	v	pojazdných	predaj‐
niach,	mimo	takto	určených	miest	(§	7	ods.	2	zákona	č.	178/1998	Z.	z.),	
alebo	fyzickej	osobe	predávajúcej	rastlinné	a	živočíšne	výrobky	z	vlastnej	
drobnej	pestovateľskej	alebo	chovateľskej	činnosti	alebo	lesné	plodiny,	ak	
nesplní	povinnosť	podľa	§	11	ods.	3	zákona	č.	178/1998	Z.	z..	

2. Pokutu	možno	uložiť	do	jedného	roka	odo	dňa,	keď	orgány	dozoru	zistili	poruše‐
nie	povinností	najneskôr	však	do	troch	rokov	odo	dňa,	keď	k	porušeniu	povin‐
nosti	došlo.	

3. Pokutu	nemožno	uložiť,	ak	bola	za	to	isté	porušenie	povinnosti	uložená	pokuta	
podľa	osobitných	predpisov.	

4. Orgány	dozoru	môžu	zakázať	predaj	výrobkov	a	poskytovanie	služieb	na	trho‐
vých	miestach	fyzickej	alebo	právnickej	osobe,	ktorá	bez	povolenia	zriadila	trho‐
vé	miesto	alebo	bez	povolenia	predáva	výrobky	alebo	poskytuje	služby	na	trho‐
vom	mieste	alebo	porušuje	povinnosti	predávajúcich	na	trhových	miestach	podľa	
§11	zákona	č.178/1998	Z.	z.	v	znení	neskorších	predpisov.	

5. Týmto	nariadením	nie	sú	dotknuté	oprávnenia	dozorných	inšpekčných	a	iných	
orgánov	a	ukladanie	pokút	podľa	osobitných	predpisov.	

	
čl.	11	

Záverečné	ustanovenia	
Toto	VZN	bolo	schválené	uznesením	Mestského	zastupiteľstva	v	Sládkovičove,	číslo	92	
zo	dňa	27.	6.	2007.	
	



čl.	12	
Účinnosť	nariadenia	

1. Všeobecne	 záväzné	 nariadenie	 nadobúda	 platnosť	 dňom	 schválenia	 Mestským	
zastupiteľstvom	v	Sládkovičove	dňa	27.	6.	2007	a	nadobúda	účinnosť	15.	dňom	
odo	dňa	vyvesenia	na	úradnej	tabuli	mesta.	

2. Dňom	 účinnosti	 tohto	 VZN	 sa	 ruší	 VZN	 č.	 21/1999	 o	podmienkach	 predaja	 vý‐
robkov	a	poskytovania	služieb	na	trhových	miestach.	

	
	

Ing.	Anton	Szabó,	primátor	mesta		
	
	
	

Schválené	na	rokovaní	MsZ	Sládkovičovo	dňa:	 27.	6.	2007	
Vyhlásené	vyvesením	na	úradnej	tabuli	mesta	dňa:	 28.	6.	2007	
VZN	nadobúda	účinnosť	dňom:	 12.	7.	2007	
Zvesené	z	úradnej	tabule	dňa:	 12.	7.	2007	
Číslo	uznesenia,	ktorým	bolo	VZN	schválené:	 92/2007	
	

	


