
 
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ  Michalovce č. 96 zo dňa 24.4.2007, 

dodatok č. 1 schválený MsZ v Michalovciach dňa 27.11.2007 uznesením č. 124,  
dodatok č. 2 schválený MsZ v Michalovciach dňa 26.8.2008 uznesením č. 237 
v plnom znení, ktorým sa vydáva   TRHOVÝ   PORIADOK   pre tržnicu na  
Ul. športovej a trhoviská na Ul. moskovskej, Ul. špitálskej, Ul. nad Laborcom a  
Ul. Masarykovej, spravované Technickými a záhradníckymi službami mesta 
Michalovce 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
    
 Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach podľa § 5 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, v znení neskorších predpisov  a 
podľa § 11, ods. 3, písm. g, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením /ďalej len VZN/ mesta    Michalovce sa vydáva 

„TRHOVÝ  PORIADOK„  pre tržnicu na Ul. športovej a trhoviská na  Ul. moskovskej, Ul. 
špitálskej, Ul. nad Laborcom, Ul. Masarykovej  v správe  Technických  a záhradníckych  
služieb mesta Michalovce, ktorým sa upravujú základné podmienky predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na uvedených trhových miestach, práva a povinnosti správcu trhovísk, 
druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, práva a povinnosti fyzických a 
právnických osôb, ktoré predávajú a poskytujú služby.  
 

§ 2 
Trhový poriadok 

 
1. Trhový poriadok je prílohou tohto nariadenia a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 
2. Správca trhoviska je povinný Trhový poriadok zverejniť na trhovisku na viditeľnom mieste. 
 

§ 3 
Zrušovacie ustanovenia 

 
1. Týmto VZN sa rušia doterajšie nariadenia, ktoré sa týkali predaja na trhoviskách, a to:   
     VZN č. 42, č. 43, č. 44. 
2.  Dňom účinnosti tohto VZN sa rušia aj ďalšie ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmto VZN, 

a to:   
     - vo VZN č. 95/2006 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne                      

odpady a drobné stavebné odpady  sa ruší článok 8 bod 1 e/, bod 7 a/ text: Výšku dane na 
trhoviskách určuje trhový poriadok. 

§ 4 
Účinnosť 

 
1.  Na  tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Michalovce  sa uznieslo Mestské        

zastupiteľstvo v Michalovciach dňa 24.4.2007, uznesením č. 47. Dodatok č. 1 bol schválený  
      MsZ v Michalovciach dňa 27.11.2007, uznesením č. 124 v plnom znení, dodatok č. 2 bol 

schválený MsZ v Michalovciach dňa 26.8.2008, uznesením č. 237 v plnom znení. 
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2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1.1.2008. 
 
                                                                                                                    
 
 
                                                                                         Viliam    Záhorčák  

                                                                                primátor mesta 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               
       Technické a záhradnícke služby mesta   M i c h a l o v c e 

Partizánska 55, 071 01  Michalovce 
________________________________________________ 

 
 
 
 

T R H O V Ý     P O R I A D O K 
 
     ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na  
trhovom mieste - tržnica Ul. športová a  trhoviská  Ul. špitálska, Ul. moskovská, 
Ul. nad Laborcom, Ul. Masarykova. 
 
 

§ 1 
Správa tržnice a  trhovísk, trhové dni, lokality, osoby oprávnené na predaj 

 
1. Správcom tržnice a trhovísk v Michalovciach na Ul. športovej, Ul. špitálskej, 

Ul. moskovskej, Ul. nad Laborcom, Ul. masarykovej   sú Technické a 
záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce. 
 

2. Trhové dni pre tržnicu a trhoviská :    pondelok – sobota 
 

- prevádzkový čas :  pondelok – sobota  od 5.00 do 16.00 hod. 
      -    predajný čas :  pondelok – sobota  od 6.00 do 15.00 hod. 
      -    pre trhoviská na Ul. špitálskej, Ul. moskovskej, Ul. nad Laborcom a   
           Ul. Masarykovej: 

 zimné obdobie - od 1.10. do 31.3.  
 letné obdobie - od 1.4. do 30. 9.                                   

                            
3. Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových 

miestach:   
 
     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  
                                  /vlastné prebytky/,             
     c/ fyzické osoby,  predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve 

medzi sebou   
     d/  predávať výrobky podľa bodu 3 písmena b/ a c/ môžu za rovnakých 

podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie.  
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4.  Počet trhových stolov v tržnici a na jednotlivých trhoviskách: 

 
- Ul. športová  - spotrebné výrobky            25 predajných miest  
                       - zelenina, ovocie, kvety     42 predajných miest   
                       - zelenina, ovocie, kvety     15 predajných stolov 
                              /vyhradené len pre občanov v dôchodkovom veku/ 

 
     Predajcovia  v dôchodkovom veku sú povinní pri predaji vlastných prebytkov   

preukázať sa dokladom o poberaní dôchodku. Na jednom predajnom stole 
musia realizovať predaj minimálne traja predávajúci.   
 
- Ul. špitálska                    6 predajných miest  
- Ul. moskovská                5 predajných miest  
- Ul. nad Laborcom          4 predajné miesta 
- Ul. Masarykova            10 predajných miest   

 
     Počet uvedených predajných miest sa môže, v prípade väčšieho záujmu, zvýšiť.  
      
 

§ 2 
Povolené druhy predávaných výrobkov 

 
1. V tržnici a na trhoviskách je povolené predávať:  
 
a/ ovocie a zeleninu v surovom  a spracovanom stave, 
b/ kvasenú kapustu, 
c/ sušené ovocie, orechy, mandle, spracované a balené oprávnenými výrobcami, 
d/ huby čerstvé, ich predajca musí mať „ Osvedčenie o osobitnej spôsobilosti na    
    predaj“, 
e/ slepačie vajcia za podmienok stanovených orgánom potravinárskeho dozoru, 
f/  balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok        

stanovených orgánom potravinárskeho dozoru, 
g/ kvety, 
h/ včelie produkty, 
i/  spotrebné výrobky, výlučne v  tržnici na Ul. športovej,   
j/ vlastné použité výrobky.  

 
2.  Povolenie v bode 1 nenahrádza povolenie iných orgánov na predaj tovarov    
     uvedených v bode 1.  
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§ 3 

Zákaz predaja niektorých výrobkov 
 
1. V  tržnici a na trhoviskách je zakázané predávať: 
 
a/ zbrane a strelivo, 
b/ výbušniny a pyrotechnické výrobky, 
c/ tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 
d/ tabak a tabakové výrobky, 
e/ liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, 
f/ jedy, omamné psychotropné látky, 
g/ lieky, 
h/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
i/  chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné 

živočíchy, 
j/ živé zvieratá,  s výnimkou trhových konzumných rýb, 
k/ výsekové mäso, mäso drobných zvierat, zveriny, mäsové výrobky, 
l/ mlieko a mliečne výrobky, 
m/ chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.    
 
2. V  tržnici a na trhoviskách je zakázané:  
 

- prevádzkovať a zúčastňovať sa hazardných hier, 
- manipulovať so stolmi a ďalšími predajnými miestami bez vedomia 

vedúceho trhoviska, 
- realizovať predaj mimo tržnice a trhovísk. 

 
§ 4 

Práva a povinnosti správcu tržnice, trhoviska 
 
1.  Práva a povinnosti správcu tržnice a trhovísk : 
 
a/ vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku, 
b/ zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku dostatočným počtom vedúcich    
    trhovísk, 
c/ zabezpečiť hygienické vybavenie, 
d/ udržiavať čistotu a poriadok v tržnici a na trhoviskách,  
e/ vykázať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny 

vedúcich trhovísk, 
f/ vydať cenník obsahujúci denný poplatok a pokutu za jeho nezaplatenie 
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g/ kontrolovať u predávajúceho: 
      -   oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov      

a povolenie obecného, resp. mestského  úradu na predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb na trhových miestach, 

- doklad o nadobudnutí tovaru, 
- používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných 

predpisov, 
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov 

a poskytovania služieb a po ich skončení, 
- dodržiavanie trhového poriadku,  
- formu a spôsob predaja výrobkov a poskytovaných služieb, 
- primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových 

a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou, 
s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov  

- pri predaji húb osvedčenie o znalosti húb predávajúceho. 
 
 
 

§ 5 
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 
 
a/ označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,  
b/ dodržiavať trhový poriadok tržnice a trhovísk, 
c/  používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, 
d/  udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb v čistote,  po skončení predaja  
     zanechať predajné miesto čisté a upratané, 
e/  zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
f/  vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim 
     spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia. 
 
g/  opustiť v stanovenom čase  /do 1 hod. po otvorení trhu/ priestory trhoviska 

s motorovým vozidlom /výnimku povoľuje poverený pracovník/, 
h/  nerealizovať predaj zo zeme.  
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2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi tržnice ,  

trhoviska a orgánom dozoru : 
 
a/ doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie  

služieb na trhovom  mieste a preukaz totožnosti,  
b/ povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za 

predajné miesto, 
c/ zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to 

vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,  
d/ pri predaji húb doklad o ich znalosti,  
e/ pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu 
f/ doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných 

použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve. 
 
 
3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť 

orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, 
ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako  
vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad 
o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.  

 
     

§ 6 
Spôsob určenia poplatkov 

 
1.  Spôsob určenia poplatkov za predajné miesto : 
 
      Poplatky za trhové miesta sa realizujú týmito spôsobmi: 
 
a/ vydražením, s vyvolávacou cenou vo výške ročného poplatku za príslušné    

predajné  miesto,  
b/ ročným poplatkom,  
c/ pomernou časťou ročného poplatku, 
d/ mesačným poplatkom /iba pri predaji ovocia, zeleniny a kvetov/, 
e/ denným poplatkom  
 
     Cenník poplatkov pre  tržnicu  a trhoviská určuje správca tržnice a trhovísk.  
Cenník poplatkov tvorí prílohu tohto VZN.  
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§ 7 
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny  

 
1.  Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote a poriadku, 
     po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané. 
 
2.  Správca tržnice a trhovísk zabezpečí čistotu a poriadok ostatných priestorov 
     tržnice a trhovísk, zodpovedá za prevádzkovanie hygienických zariadení  
     v tržnici. 
 
3.  Správca tržnice a trhovísk zabezpečí rozmiestnenie odpadových nádob      

v primeranom množstve,  a zároveň aj ich pravidelné vyprázdňovanie. 
   
 

§ 8 
Povinnosti kupujúcich 

 
1. Účastník trhu /občan – kupujúci/ je povinný: 
 
a/ dodržiavať trhový poriadok, 
b/ dodržiavať pokyny vedúceho trhovísk, 
c/ uvedomiť si, že nákupom potvrdzuje cenu tovaru /dochádza k uzavretiu kúpnej 

zmluvy/, 
d/ prevziať si doklad o kúpe /zaplatení tovaru/, ktorý je potrebný pri reklamácii 

tovaru. 
§ 9 

Orgány dozoru a sankcie 
 

1. Dozor nad dodržiavaním zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb,  v znení neskorších predpisov 
vykonáva: 
a/ Slovenská obchodná inšpekcia, 
b/ obec - zamestnanci príslušného odboru MsÚ v Michalovciach, 
             -  Mestská polícia v Michalovciach  
    /ďalej len „orgány dozoru“/. 
 

2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 16 596,96 EUR : 
a/ fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na      
    trhovom mieste bez povolenia,  alebo ktorá predáva na trhovom mieste  

výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené obcou na 
predaj, 
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b/ fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej 

pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nesplní 
povinnosť podľa § 5 bod 3. 

 
3. Pokuty uložené Slovenskou obchodnou inšpekciou sú príjmom štátneho 

rozpočtu, pokuty uložené obcou sú príjmom obce. 
 
4. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhových miestach fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva 
alebo poskytuje služby na trhovom mieste, alebo porušuje povinnosti 
predávajúcich na trhových miestach. 

 
5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili 

porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu 
povinností došlo. 

 
6. V prípade porušenia trhového poriadku môže správca /vedúci trhu/ vykázať 

narušiteľa z trhového miesta. 
 
 

§ 10 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Cena pri predaji tovarov, vecí a poskytovaní služieb sa dojednáva dohodou 

medzi predávajúcim a kupujúcim, v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. 

 
2. Na právne vzťahy medzi občanmi, ktoré vznikli kúpou,  predajom alebo 

výmenou tovarov a vecí na tržnici a na trhoviskách  primerane sa vzťahujú 
ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
 

3. Správca tržnice a trhovísk  nezodpovedá za škody a straty vecí, ktoré by vznikli 
účastníkom trhu ich neopatrnosťou. 
 

 
 

 
 
                                                                           Ing. Ján Džugan 
                                                                             riaditeľ TaZS  
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