
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

mesta Komárno č.  19/2015, 
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mestské trhovi ská v správe COMORRA SERVIS 

Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 5 ods. 1 
zákona 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 „zákon o podmienkach predaja 
na trhových miestach“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 
Základné ustanovenia 

 
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej aj ako „VZN“) sa vydáva Trhový poriadok 

pre mestské trhoviská v správe príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS Komárno, 
Športová 1, 945 01 Komárno (ďalej aj ako „CS“ alebo „správca“).  

(2) COMORRA SERVIS má v správe nasledovné trhoviská na území mesta Komárno: 
a) „Hradný trh“ pred pevnosťou za budovou Mestskej polície Komárno na Hradnej ul. 
b)   na  Eötvösovej ul. pri knižnici, 
c)   na námestí Kossutha pri budove „Tržnice“.  

 
 

§ 2 
Určenie priestranstva trhovísk v správe CS 

 
Trhoviská v správe COMORRA SERVIS  sú zriadené na nasledovných priestranstvách 
v Komárne: 
a) „Hradný trh“ pred pevnosťou za budovou Mestskej polície Komárno na Hradnej ul. budova 

so súp. číslom 3693 na parcele č.1818/21 (vo výmere 806 m²) a so súp. číslom 3694 na 
parcele č. 1818/22 (vo výmere 508 m²) a na parcele 1818/20 (vo výmere 3542 m²) – 
situačný náčrt tvorí Prílohu č. 1 tohto VZN, 

b) na  Eötvösovej ul. pri knižnici – parcela č. 2452/1 vo výmere 660 m² - situačný náčrt tvorí  
Prílohu č. 2 tohto VZN, 

c)  na námestí Kossutha pri budove „Tržnice“ – parcela č. 410/22 (zast. plocha a nádvorie vo  
výmere 7 m²)  a parcela č. 411/1 (ostatná plocha vo výmere 5 m²) - situačný náčrt tvorí  
Prílohu č. 3 tohto VZN. 

 
§ 3 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhoviskách 
 

(1) Na trhoviskách je povolený predaj:  
a) potravinárske výrobky a zvieratá nasledovne: 

       a1)  mlieko a výrobky z kravského, ovčieho a kozieho mlieka, 
                 a2)  mäso a mäsové výrobky, 
                 a3)  pekárske a cukrárske výrobky, 
                 a4)  čerstvé slepačie vajcia – triedené,  
                 a5)  iné originálne balené potravinárske výrobky, 
                 a6)  čerstvé slepačie vajcia – netriedené v súlade s osobitným predpisom1), 

                 a7)  včelí med a včelie produkty v súlade s osobitným predpisom1) , 
                 a8)  ovocie, zelenina, strukoviny, zemiaky, olejniny, obilniny, byliny, pestované  
                         huby v súlade s osobitnými predpismi 1), 2)  



                 a9)   lesné plodiny, 
                a10)  malé množstvo mäsa z hydiny a králikov v súlade s osobitným predpisom 3) 
                a11)  živé zvieratá v súlade s osobitnými predpismi 4), 5)                          

b) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí - kvety, ovocné 
stromy, okrasné stromy a kríky, vianočné stromčeky, čečiny   a výrobky z nich, ak 
je preukázaný spôsob ich nadobudnutia, 

c) umelecké, remeselné, úžitkové a ozdobné  predmety, 
d) knihy, denná a periodická tlač, 
e) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce    

potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, 
drogériový tovar a hračky,  

  f)    žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií. 
 
(2) Na  trhoviskách je povolené poskytovanie týchto služieb: 
          a) fotografické, video a reprografické služby, 

 b) maľovanie na tvár, maľovanie portrétov, 
 c) brašňárske služby, oprava tašiek a koženej galantérie, 
 d) čistenie peria, 
 e) jazda na koni, resp. iných úžitkových zvieratách, 
 f) služby zábavného charakteru ( kolotoče, strednica, a pod. atrakcie) 
 g) pohostinské a reštauračné sužby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 
 h) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov, 
 i) oprava dáždnikov, 
 j) oprava a čistenie obuvi, 
 k) kľúčové služby, 
 l) ďalšie služby, ktoré určí obec všeobecne záväzným nariadením. 
 

(3) Potravinárske výrobky uvedené v ods. 1 písm. a) body a1) až a5) tohto § VZN možno       
predávať výlučne, ak pochádzajú zo schválených potravinárskych prevádzok alebo       
registrovaných maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu a zo 
zariadení schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva. 

 
 

§ 4 
 Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

 
(1) Na mestských  trhoviskách môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a 

právnické osoby len na základe povolenia vydaného mestom Komárno v súlade 
s osobitným predpisom 6).  

(2) Na mestských trhoviskách je povolený predaj výrobkov a poskytovanie služieb v súlade 
s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Komárno o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  na území mesta Komárno. 

(3) Predávajúci musí mať uzatvorenú zmluvu o prenájme  so správcom mestského trhoviska 
(CS) a zaplatené nájomné v súlade s § 7 tohto nariadenia. 

(4) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa vykonáva v nasledovných prenosných  
a nesprenosných predajných zariadeniach:  
a) na predajných stoloch s prístreškom a bez prístreškov 
b) v drevených domčekoch 
c) v stánkoch s dočasným stanovišťom (ďalej len „stánky“) vo vlastníctve mesta, 

správcu mestského trhoviska alebo predávajúceho,  
d) na prenosných predajných zariadeniach (ďalej len „pulty“) vo vlastníctve mesta, 

správcu mestského trhoviska alebo predávajúceho.  
 
 



§ 5 
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 

 Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhoviskách sú určené nasledovne: 
 

a) Trhovisko – Hradný trh pred pevnosťou za budovou Mestskej polície Komárno 
Trhové dni:                 utorok, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa 

        Predajný čas:  od 06,00 hod. do 12,00 hod. 
        Prevádzkový čas: od 05,30 hod. do 13,00 hod. 
 

b) Trhovisko na Eötvösovej ulici pri knižnici 
Trhové dni:                 pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota 

        Predajný čas:  od 07,00 hod. do 15,00 hod. 
 Prevádzkový čas: od 06,30 hod. do 16,00 hod. 
 

c)  Trhovisko na Nám. Kossutha pri budove Tržnice 
            Trhové dni:                 pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota 
        Predajný čas:   od 07,00 hod. do 15,00 hod. 

 Prevádzkový čas:  od 06,30 hod. do 16,00 hod. 
       

 
§ 6 

Pravidlá prenajímania 
 

(1) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhoviskách sa realizuje na vlastných 
prenosných predajných zariadeniach predávajúceho, na prenosných predajných 
zariadeniach vo vlastníctve správcu trhovísk, alebo vo vlastníctve mesta Komárno. 

(2) Nájomné za prenájom prenosných predajných zariadení vo vlastníctve správcu trhovísk 
alebo mesta je zahrnuté v cene nájomného v súlade s § 7 tohto nariadenia. 

 
§ 7 

Nájomné 
 

Výšku nájomného za prenajaté predajné miesto upravuje Cenník za krátkodobý prenájom 
priestorov v CS 7) nasledovne:  

a) Stôl s plochou     2,- €/deň 
b) Plocha      0,50 €/1 m²,/deň 
c) Reklamná plocha pod strechou  10,- €/mesiac 
d) Elektrická energia    od 2,50 € do  5,- €/deň  
e) Drevený domček    5,- €/deň.  

 
§ 8 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny po čas predaja výrobkov a poskytovania 
služieb a po skon čení prevádzky  

  
(1) Správca mestských  trhovísk kontroluje udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas 

predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení. 8) 
(2) Za účelom dodržiavania čistoty a hygieny každý predávajúci:  

a) udržiava poriadok, hygienu, čistotu počas predaja výrobkov a poskytovania 
služieb a po ich skončení 8), 

b) papierové obaly a kartóny po ukončení predaja a poskytovania služieb odnesie so 
sebou a zlikviduje na vlastné náklady,  

c) ostatný odpad vzniknutý pri predaji sa ukladá do kontajnera CS.  



 
 

§ 9 
Správca mestských  trhovísk 

 
Správcom mestských trhovísk uvedených v § 1 ods. (2) tohto VZN je COMORRA SERVIS, 
príspevková organizácia mesta Komárno so sídlom  Športová 1, 945 01 Komárno. 
 
 

§ 10 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 1.10.2015.  
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli 

mesta Komárno.  
 
 
 

Ing. László Stubendek 
primátor mesta  

 
 
 
 
 
 

 
–––––––––––––– 
 
1) Nariadenie vlády č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie 
   malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych    
   výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam 
2)  § 6 písm. l) zákona o podmienkach predaja na trhových miestach    
3) Nariadenie vlády  č. 359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne 
   a na malé množstvá 
4) § 6 písm. j) zákona o podmienkach predaja na trhových miestach    
5) zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
6) § 3 ods. 3 až 5 zákona o podmienkach predaja na trhových miestach    
7) Cenník CS účinný od 21.11.2014 
8) § 5 ods. 4 písm. d) zákona o podmienkach predaja na trhových miestach    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 


