
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry  

č. 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk  

a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre 
v znení dodatku č. 1, 2 ,3, 4 a 5 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre, v súlade s § 4 ods. 3 písm. i), §6 ods. 1, §11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s §5 zákona č. 

178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov  a poskytovania služieb na trhových miestach 

v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") 

v znení dodatku č. 1, 2,  3, 4 a 5:  

 

§1 

Úvodné ustanovenie 

      

Toto  VZN  sa  vydáva  s  cieľom  upraviť  podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhovisku na Štefánikovej ulici 50 a trhovisku na Jurkovičovej ul. v Nitre. 

 

§2 

Určenie priestranstva trhovísk a správa trhovísk 

  

(1) Mesto Nitra je zriaďovateľom trhoviska a príležitostného trhu na: 

a) Štefánikovej ulici č. 50 v Nitre nachádzajúceho sa v areáli nádvoria budovy súp. č. 74 

na parc. č. 2041, kde sa uskutočňuje predaj na prenosných predajných zariadeniach. 

b) Jurkovičovej ulici v Nitre na  časti parc. č. 7572/7 pri obchodnom centre. Plocha 

trhoviska je vyznačená v schematickom nákrese, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto trhového 

poriadku. 

 

(2) Mesto Nitra vykonáva správu trhovísk a príležitostných trhov uvedených v ods. 1.. Na výkon 

činností spojených so správou trhovísk je poverený referát pre prevádzku mestských tržníc.  

 

§3 

Sortiment výrobkov, tovarov a služieb, ktorých predaj a poskytovanie je na trhoviskách 

povolené 

 

(1) Na predaj na trhoviskách možno ponúknuť nasledovný tovar: 

a)   ovocie a zeleninu, 

b)  kvety, výrobky z kvetov a zelene, 

c)  dreviny, kry a ich priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny, 

d)  všeobecne známe liečivé rastliny za podmienky, že nebudú označené ako liečivé 

 rastliny a predávajúci nebude uvádzať, na aké ochorenia sa môže rastlina použiť, 

e)  včelie produkty odsúhlasené príslušným veterinárnym orgánom, 

f) neoznačené slepačie konzumné vajcia z vlastnej výroby, tzv. prebytky, odsúhlasené 

príslušným veterinárnym orgánom, ak: 

- pochádzajú z vlastného chovu predávajúceho,  

- počet predávaných vajec nepresahuje 200 ks za deň,  

- vajcia nie sú staršie ako 14 dní odo dňa znášky, 

- ak nie je možné zabezpečiť predpísané teploty pre skladovanie a manipuláciu 

 s nimi v rozpätí od 5°C do 18°C, je možné ich predávať iba z chladiarenských 

 boxov, vajcia nesmú byť vystavené priamemu slnečnému účinku slnečného  svetla 

a tepla, 
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g)  živé konzumné ryby v predvianočnom období na základe súhlasu orgánu veterinárnej   

správy, 

h)  huby čerstvé za predpokladu, že predávajúci má „Osvedčenie o znalosti húb“, 

i)  vianočné stromčeky, šišky, čečina a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad 

o spôsobe  ich nadobudnutia, 

j)  spotrebný tovar, ktorým sú najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce 

potreby, elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, 

papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky, za 

podmienky, že sa predávajú len v prevádzkarňach, v stánkoch s trvalým stanovišťom, 

pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a na príležitostných trhoch, 

k)  balené potravinárske výrobky označené v zmysle platnej legislatívy za podmienok 

stanovených orgánom potravinového dozoru, 

l)  so súhlasom správcu trhoviska aj iný tovar, ktorého predaj na trhoviskách a v prípade 

konania príležitostných trhov, i na príležitostných trhoch, je povolený v zmysle VZN 

Mesta Nitry, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov  a poskytovania služieb 

na trhových miestach v meste Nitra, a to za podmienok v ňom uvedených. 

   

(2) Na trhoviskách možno poskytovať tieto služby: 

a)  brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 

b)  oprava dáždnikov, 

c)  kľúčové služby, 

d)  oprava a čistenie obuvi, 

e)  rýchle občerstvenie. 

 

§4 

Zákaz predaja niektorých výrobkov 

 

Na trhoviskách nie je dovolené ponúkať tovar a výrobky, ktorých predaj je zakázaný v zmysle 

VZN Mesta Nitry, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v meste Nitra, ako aj tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov, tovar, 

u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob nadobudnutia a tovar, na predaj ktorého sa v zmysle 

príslušných právnych predpisov vyžadujú osobitné skladovacie, hygienické a iné podmienky 

(napr. osobitná spôsobilosť predávajúceho), ktoré v daných podmienkach predaja nie sú splnené.  

  

§5 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 

(1)  Predajná doba v priestoroch mestského trhoviska na Štefánikovej ul. 50 a trhoviska na 

Jurkovičovej ul. je určená na dni:  

 pondelok až piatok:  v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod. 

 sobotu:   v čase od 6.00 hod. do 15.00 hod. 

 nedeľu:   v čase od 6.00 hod. do 13.00 hod.. 

 

(2)  Príležitostný trh sa môže konať v čase, ktorý bude uvedený v povolení na konanie  

príležitostného trhu, inak v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod..  

 

(3)  Vjazd motorových vozidiel do priestoru trhovísk na Štefánikovej ul. č. 50 a Jurkovičovej ul. v 

Nitre je počas trhových dní : 

v pondelok až piatok povolený v čase od 4.00 hod. do 6.00 hod. a od 15.00 hod. 

do 18.00 hod.,  

v sobotu od 4.00 hod. do 6.00 hod a od 12.00 hod. do 16,00 hod. 

v nedeľu od 4.00 hod. do 6.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 hod..  
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(4) Mimo časových rozpätí uvedených v ods. 3 je vjazd do priestorov trhoviska povolený len so 

súhlasom správcu trhoviska za podmienok ním určených.  

 

(5) Vjazd motorových vozidiel do objektu trhoviska je povolený výlučne iba pre potreby 

zásobovania a technickej obsluhy. Iný pohyb a státie motorových vozidiel v priestoroch 

trhoviska je možný len so súhlasom a za podmienok určených správcom trhoviska. Správca 

trhoviska môže vhodným technickým zariadením zabrániť vjazdu motorových vozidiel. Ak 

správca trhoviska nemôže dosiahnuť dodržanie týchto ustanovení vlastnými silami, môže 

požiadať o zásah Mestskú políciu. 

 

(6) Rozhodnutia správcu trhoviska o regulácii pohybu a státia motorových vozidiel, skladovaní 

materiálu, umiestnení smetných nádob a pod. sú pre všetkých predávajúcich, kupujúcich 

a iných návštevníkov trhoviska záväzné. 

 

§6 

Pravidlá poskytovania prenosných predajných zariadení 

 

(1) Správca trhoviska prenajíma predajné zariadenie – trhové stoly, lavice,  zemiakové 

kontajnery, prepravné vozíky a iné zariadenia – vrátane priľahlej manipulačnej plochy 

na požadované obdobie na základe dohody s predávajúcim, najdlhšie však na obdobie jedného 

roka ak je predávajúci fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia (prebytkár) a tri roky ak 

je predávajúci fyzická osoba podnikateľ (živnostník) alebo samostatne hospodáriaci roľník 

(SHR). Pri nájmoch kratších ako jeden mesiac sa so záujemcom uzatvára ústna nájomná 

zmluva na predajné zariadenie, pričom ako doklad o zaplatení nájomného slúži doklad 

z registračnej pokladne. V prípade nájmov predajného zariadenia na obdobie od jedného 

mesiaca sa uzatvára nájomná zmluva na predajné zariadenie. V prípade nájomných zmlúv 

na obdobie viac ako 1 rok skladá nájomca zábezpeku vo výške 2-mesačného nájmu vopred. 

 

(2) V prípade, ak má nájomca zaplatené nájomné za predajné zariadenie na celý mesiac 

a nedostaví sa do 7.30 hod., je správca oprávnený poskytnúť príslušné predajné zariadenie 

inému záujemcovi, pričom nájomcovi sa zaplatené nájomné za predajné zariadenie nevracia. 

 

(3) Správca umožní podľa kapacitných možností prenájom predajných zariadení osobám, ktoré 

zaplatili nájomné za prenájom predajného zariadenia a v minulosti sa nedopustili porušenia 

povinností vyplývajúcich z tohto VZN a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Nitra.   

 

(4) Užívatelia majetku mesta sú povinní najmä: 

a) hospodárne užívať majetok v súlade s právnymi predpismi, zásadami hospodárenia a 

nakladania s majetkom mesta Nitra a týmto VZN, 

b) chrániť ho pred poškodením, zničením a stratou,  

c) uplatňovať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného 

uplatňovania svojich práv pred príslušnými orgánmi. 

 

(5) Nájomca je oprávnený prenechať prenajatý majetok mesta alebo jeho časť inej osobe len so 

súhlasom správcu. 
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§7 

Spôsob určenia nájomného a sadzba obvyklého nájomného 

 

(1) Nájomné za predajné zariadenie je stanovené minimálne vo výške nájomného za predajné 

zariadenie uvedené v prílohe č. 2 a 3 tohto VZN. 

 

(2) Nájomné za predajné zariadenie na dobu: 

a) kratšiu ako jeden mesiac je splatné v hotovosti k rukám referenta pre prevádzku 

mestských tržníc najneskôr v prvý deň nájmu, a to do 7.30 hod. za celé požadované 

obdobie nájmu, 

b) dlhšiu ako jeden mesiac, je za prvý mesiac nájmu splatné najneskôr pri podpise nájomnej 

zmluvy a v nasledujúcom období sa platí vždy mesačne vopred, a to najneskôr v 

posledný deň mesiaca, ktorý predchádza mesiacu za ktorý sa má zaplatiť nájomné. 

   

(3) V prípade, ak viacerí záujemcovia požiadajú o pridelenie toho istého predajného zariadenia, 

správca trhoviska ich prostredníctvom referátu prevádzky mestských tržníc vyzve na 

predkladanie cenových ponúk. Cenové ponuky musia byť predložené referátu prevádzky 

mestských tržníc v stanovenej lehote.  

 

(4) Záujemca môže v uzatvorenej obálke ponúknuť zvýšenie ceny nájmu za predajné zariadenie 

podľa ods. 3, pričom musí cenovú ponuku navýšiť min. o 5 % z pôvodnej sadzby denného 

nájmu za predajné zariadenie, uvedenej v prílohe č. 2 a 3. Ak ponúknu viacerí záujemcovia 

o pridelenie toho istého predajného zariadenia zhodnú cenovú ponuku, postupuje sa 

analogicky podľa predchádzajúcej vety. V prípade, ak záujemca nezareaguje v stanovenom 

termíne, má sa za to, že nemá záujem o navýšenie ceny za predajné zariadenie. 

 

(5) Správca trhoviska prenajme predajné zariadenie záujemcovi, ktorý predloží najvyššiu cenovú 

ponuku, pričom: 

a) uprednostnení budú záujemcovia, ktorí budú mať záujem o celé predajné zariadenie na 

čo najdlhšiu dobu nájmu a zároveň so skorším dátumom výkonu predaja,  

b) správca trhoviska nemusí akceptovať cenovú ponuku záujemcu, ktorému v minulosti 

správca trhoviska odňal predajné zariadenie z dôvodu, že tento záujemca porušil 

všeobecne záväzné právne predpisy alebo podmienky ustanovené v nájomnej zmluve. 

 Neúspešní záujemcovia v zmysle  odsekov 3 až 5 môžu požiadať o prenájom predajného 

zariadenia. 

 

(6) Pre platcov DPH je zdaniteľné plnenie stanovené dňom zaplatenia ceny.  

 

(7) Cena nájmu uvedená  v prílohe č. 2 a 3 platí i pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb 

počas konania príležitostných trhov na trhovisku na Štefánikovej ulici 50 a na trhovisku na 

Jurkovičovej ul. v Nitre. 

 

§8 

Poriadok a čistota 

 

(1) Za poriadok a čistotu prenajatého predajného miesta počas predaja zodpovedá predávajúci. 

 

(2)  Po skončení predaja predávajúci zanecháva prenajaté predajné miesto čisté a upratané. 

 

(3)  Za čistotu, hygienu a bezpečnosť predaja, čistotu spolupracujúcich osôb zodpovedá 

predávajúci. 
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(4) Správca trhoviska zabezpečuje denné čistenie trhoviska, prístupových ciest a sociálnych 

zariadení. 

 

(5) Za  účelom zabezpečenia hygienických predpisov, poriadku a čistoty v objekte Mestskej 

tržnice je možné vodenie zvierat výlučne so súhlasom Správcu tržnice. Uvedené sa 

nevzťahuje na vodiacich a asistenčných psov pre nevidiacich alebo čiastočne zrakovo 

postihnutých osôb. 

 

(6) V celom objekte Mestskej tržnice je zakázané konzumovať alkoholické nápoje. V prípade 

porušenia tohto zákazu sa na toto ustanovenie vzťahuje § 12 ods. (2) tejto VZN. 

 

§9 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb  

 

(1)  Jednotlivé druhy tovaru a výrobkov je možné predávať len z predajných miest určených pre 

daný druh tovaru podľa pokynov správcu trhoviska. 

 

(2) Ak má predávajúci zaplatené nájomné za predajné zariadenie, môže si uložiť tovar na 

manipulačnú plochu prislúchajúcu k predajnému zariadeniu uvedenú v doklade o zaplatení. 

Rozloha manipulačnej plochy určená referátom prevádzky mestských tržníc sa musí dodržať. 

Ak je manipulačná plocha vyznačená na ploche trhoviska čiarami, rozlohu manipulačnej 

plochy určuje čiara nakreslená na ploche trhoviska. 

 

(3) Predávajúci na trhovom mieste je povinný najmä: 

a) označiť predajné zariadenie menom, priezviskom a adresou (príp. obchodným menom a 

miestom podnikania resp. sídlom) predávajúceho a menom a priezviskom zodpovednej 

osoby,  

b)  dodržiavať trhový poriadok trhoviska a pokyny správcu trhoviska,  

c)  predávať len na prenajatom trhovom mieste určenom správcom trhoviska, 

d) dodržiavať predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a bezpečnostné predpisy, predpisy na 

ochranu spotrebiteľa a udržiavať prenajaté predajné miesto počas predaja v čistote, po 

skončení predaja zanechať prenajaté predajné miesto čisté a upratané, 

e) výrobky a služby zreteľne označiť cenou, 

f) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, 

g) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na 

povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi 

technickými pravidlami, 

h) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere, alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi 

prekontrolovať si správnosť týchto údajov, 

i) zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne nezávadného tovaru, 

j) vylúčiť s predaja požívatiny zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené 

alebo zjavne znehodnotené, 

k) mať čistý odev, 

l) predávajúci, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu1, sú povinní pri 

predaji tovaru používať elektronické registračné pokladne na vedenie evidencie tržieb. 

 

(4) Predávajúci je ďalej povinný: 

a) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok 

predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu, 

                                                 
1
 Zákon č. 289/2008 Z. z .o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona 

Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 

finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 
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b) na požiadanie správcu trhoviska a kontrolného orgánu, predložiť platné doklady (podľa 

charakteru predaja) ako napr.: 

   ba) preukaz totožnosti, 

   bb) povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, 

   bc) živnostenský list alebo iný doklad oprávňujúci na podnikanie, 

   bd) doklad o zaplatení nájomného za predajné miesto, 

   be) doklad o nadobudnutí tovaru, 

   bf) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak si to 

 vyžaduje  povaha predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 

   bg) pri predaji húb osvedčenie o ich znalosti, 

   bh) pri predaji lesných plodín doklad o ich zákonnom nadobudnutí. 

c)  zásady slušného správania a dobrých medziľudských vzťahov aj voči ostatným 

predávajúcim. 

 

(5) V prípade zistenia nedostatkov zo strany správcu trhoviska nie je predávajúcemu dovolené 

ďalej predávať a predávajúci je povinný opustiť trhovisko do doby odstránenia nedostatkov. 

 

(6) V prípade porušenia platných právnych predpisov, trhového poriadku, podmienok prenájmu 

predajných zariadení alebo pokynov referenta pre prevádzku mestských tržníc, má Mesto 

Nitra právo ukončiť prenájom bez nároku na vrátenie nájomného a Mesto Nitra má rovnako 

právo zamietnuť ďalšie žiadosti o pridelenie predajného zariadenia. 

 

§10 

Požiadavky na kvalitu predávaného tovaru a jej kontrola 

 

(1) Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť, 

pokiaľ je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných predpisov, inak akosť predávajúcim 

uvádzanú. Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých 

častí. 

 

(2) Elektrovýrobky, ktoré podliehajú schvaľovaniu musia mať atest príslušného skúšobného 

 orgánu. Predávajúci je povinný na požiadanie zakúpený tovar zabaliť. 

 

(3) Predávajúci zodpovedá za zdravotnú nezávadnosť predávaného tovaru vrátane dodržiavania 

povoleného množstva dusičnanov v zelenine. 

 

(4) Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného 

 tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu 

potvrdenie o odobratí vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej hodnotu. 

 

§11 

Práva a povinnosti správcu trhoviska  

 

(1) Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných 

podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, riadi a organizuje predávajúcich na 

trhovisku. 

 

(2) Správca kontroluje u predávajúceho: 

a) povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, 

b) oprávnenie na podnikanie, 

c) doklady o nadobudnutí tovaru,  
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d) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov2, 

e) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas i po skončení predaja a poskytovania 

služieb, 

f) dodržiavanie trhového poriadku, 

g) počas príležitostných trhov primeranosť predaja vlastných použitých výrobkov občanmi   

medzi sebou, 

h) osvedčenia o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja  

húb. 

 

(3) Doklady uvedené pod ods. 2 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých 

výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve a o predaj rastlinných 

a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo 

lesných plodín. 

 

§12 

Dozorné a sankčné opatrenia 

 

(1) Predaj na trhovisku, dodržiavanie trhového poriadku v mene Mesta Nitry kontrolujú: 

a) zamestnanci Mesta Nitra – odboru komunálnych činností a životného prostredia, referátu 

prevádzky mestských tržníc a útvaru hlavného kontrolóra, 

b) Mestská polícia v Nitre. 

 

(2) Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom v zmysle zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môžu orgány uvedené 

ods. 1 uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33,-€. 

  

(3) Oprávnenia Mesta Nitry a iných dozorných, inšpekčných a podobných orgánov na ukladanie 

sankcií vyplývajúcich z osobitných predpisov3 nie sú týmto všeobecne záväzným nariadením 

dotknuté. 

 

§13 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v 

Nitre dňa 15.05.2008 a nadobúda  účinnosť 15.dňom po vyvesení na úradnej tabuli MsÚ 

v Nitre, t. j.  9. 6. 2008. 

 

(2) Týmto VZN sa zrušuje VZN Mesta Nitry č. 6/1998 o trhovom poriadku trhovísk 

a príležitostných trhov na Jurkovičovej a Štefánikovej ul. 50 v Nitre. 

 

(3) Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 16/2008 bol schválený na 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 11.12.2008 uznesením č. 400/2008-MZ 

a nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre t.j. 01.01.2009. 

 

(4) Na vydaní dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 16/2008 o trhovom poriadku 

trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre v znení 

dodatku č. 1 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 05.04.2012 a tento dodatok 

                                                 
2
 Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 289/2008 Z. z. používaní 

elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní 

a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 
3 Napr. zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v z. n. p., zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 

neskorších predpisov a i.  
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nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. 

01.05.2012. 

 

(5) Na vydaní dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 16/2008 o trhovom poriadku 

trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre v znení 

dodatku č. 1 a 2 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 18.10.2012 a tento dodatok 

nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. 

12.11.2012. 

 

(6) Na vydaní dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 16/2008 o trhovom poriadku 

trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre v znení 

dodatku č. 1, 2 a 3 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 12.12.2013 a tento dodatok 

nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, 

t. j. 02.01.2014. 

 

(7) Na vydaní dodatku č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 16/2008 o trhovom poriadku 

trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre v znení 

dodatku č. 1, 2, 3 a 4 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 17.05.2018 a tento 

dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, 

t. j. 12.06.2018. 

 

 

 

 

     Jozef Dvonč, v.r.                                                                  Ľubomír Martinka, v.r.  

 primátor mesta Nitry                                                         prednosta Mestského úradu v Nitre 
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Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 

Sadzby nájomného  

za užívanie predajného zariadenia na trhovisku na Štefánikovej ulici v Nitre 

 

Číslo 

Predajného 

zariadenia 

Prioritný 

sortiment 

tovaru 

Číslo 

Predajného 

zariadenia 

Prioritný 

sortiment 

tovaru 

Číslo 

Predajného 

zariadenia 

Prioritný 

sortiment 

tovaru 

451 Zelenina 482 Zelenina 517 Zelenina 

452 Zelenina 483 Zelenina 518 Zelenina 

453 Zelenina 484 Zelenina 519 Zelenina 

454 Zelenina 485 Zelenina 520 Zelenina 

455 Zelenina 486 Zelenina 521 Zelenina 

456 Zelenina 487 Zelenina 522 Zelenina 

457 Zelenina 488 Zelenina 523 Zelenina 

458 Zelenina 489 Zelenina 524 Zelenina 

459 Zelenina 490 Zelenina 525 Zelenina 

460 Zelenina 491 Zelenina 526 Zelenina 

461 Zelenina 492 Zelenina 527 Zelenina 

462 Zelenina 493 Zelenina 528 Zelenina 

463 Zelenina 494 Zelenina 529 Zelenina 

464 Zelenina 495 Zelenina 530 Zelenina 

465 Zelenina 496 Zelenina 531 Zelenina 

466 Zelenina 497 Zelenina 532 Zelenina 

467 Zelenina 498 Zelenina 533 Zelenina 

468 Zelenina 499 Ostatné 534 Zelenina 

469 Zelenina 501 Zelenina 535 Zelenina 

470 Zelenina 502 Zelenina 536 Zelenina 

471 Zelenina 503 Zelenina 537 Zelenina 

472 Zelenina 504 Zelenina 538 Zelenina 

473 Zelenina 505 Zelenina 539 Zelenina 

474 Zelenina 506 Zelenina 542 Zelenina 

475 Zelenina 507 Zelenina 543 Zelenina 

476 Zelenina 511 Zelenina 544 Zelenina 

477 Zelenina 512 Zelenina 551 Auto - vozík 

478 Zelenina 513 Zelenina 552 Auto - vozík 

479 Zelenina 514 Zelenina 553 Auto - vozík 

480 Zelenina 515 Zelenina 554 Auto - vozík 

481 Zelenina 516 Zelenina 555 Auto - vozík 

482 Zelenina 517 Zelenina 556 Auto - vozík 

483 Zelenina 518 Zelenina 557 Auto - vozík 
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Číslo 

Predajného 

zariadenia 

Prioritný 

sortiment 

tovaru 

Číslo 

Predajného 

zariadenia 

Prioritný 

sortiment 

tovaru 

Číslo 

Predajného 

zariadenia 

Prioritný 

sortiment 

tovaru 

558 Auto - vozík 606 Zelenina 639 Zelenina 

559 Auto - vozík 607 Zelenina 640 Kvety 

560 Auto - vozík 608 Zelenina 641 Kvety 

561 Auto - vozík 609 Zelenina 642 Kvety 

562 Auto - vozík 610 Zelenina   

563 Auto - vozík 611 Kvety   

564 Auto - vozík 612 Kvety 645 Kvety 

565 Auto - vozík 613 Kvety 646 Kvety 

566 Auto - vozík 614 Kvety 647 Zelenina 

567 Auto - vozík 615 Kvety 648 Zelenina 

568 Auto - vozík 616 Kvety 649 Zelenina 

569 Auto - vozík 617 Kvety 650 Zelenina 

570 Auto - vozík 618 Kvety 651 Prebytky 

571 Auto - vozík 619 Kvety 652 Prebytky 

572 Auto - vozík 620 Kvety 653 Prebytky 

573 Auto - vozík 621 Kvety 654 Prebytky 

574 Auto - vozík 622 Kvety 655 Prebytky 

575 Auto - vozík 623 Kvety 656 Prebytky 

576 Auto - vozík 624 Kvety 657 Prebytky 

577 Auto - vozík 625 Kvety 658 Prebytky 

578 Auto - vozík 626 Kvety 659 Prebytky 

579 Auto - vozík 627 Kvety 660 Prebytky 

580 Auto - vozík 628 Kvety 661 Prebytky 

581 Zelenina 629 Kvety 662 Prebytky 

582 Zelenina 630 Kvety 663 Prebytky 

583 Zelenina 631 Zelenina 664 Prebytky 

584 Zelenina 632 Zelenina 665 Prebytky 

585 Zelenina 633 Zelenina 666 Prebytky 

601 Zelenina 634 Zelenina 667 Prebytky 

602 Zelenina 635 Zelenina 668 Prebytky 

603 Zelenina 636 Zelenina 669 Prebytky 

604 Zelenina 637 Zelenina 670 Prebytky 

605 Zelenina 638 Zelenina 671 Prebytky 

Číslo 

Predajného 

zariadenia 

Prioritný 

sortiment 

tovaru 

Číslo 

Predajného 

zariadenia 

Prioritný 

sortiment 

tovaru 

Číslo 

Predajného 

zariadenia 

Prioritný 

sortiment 

tovaru 

672 Prebytky 682 Zelenina 692 Zelenina 

673 Prebytky 683 Zelenina 693 Zelenina 
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674 Prebytky 684 Zelenina 694 Zelenina 

675 Zelenina 685 Zelenina 695 Zelenina 

676 Zelenina 686 Zelenina 696 Zelenina 

677 Zelenina 687 Zelenina 697 Zelenina 

678 Zelenina 688 Zelenina 698 Zelenina 

679 Zelenina 689 Zelenina 699 Zelenina 

680 Zelenina 690 Zelenina   

681 Zelenina 691 Zelenina   

 

1. Sortiment tovaru je pri jednotlivých predajných zariadeniach určený ako prioritný, 

pričom správca trhoviska môže uvedené predajné zariadenie prenajať podľa potreby 

aj za iným účelom.  

2. V prípade rozličného sortimentu sa cena určí podľa vyššej sadzby za predávaný 

sortiment: 

3.  Veľkosť predajného zariadenia je vyjadrená v m
2
, pričom cena nájmu za predajné 

zariadenie je určená nasledovne: 

a) pri predaji ovocia a zeleniny je                    1,- €/ m
2
/deň, 

b) pri predaji kvetov, zelene a výrobkov z kvetov a zelene je   0,80 €/ m
2
/deň, 

c) pri predaji spotrebného tovaru cena je    1,30 €/ m
2
/deň, 

d) pri predaji rýb cena je       1,30 €/ m
2
/deň, 

e) pri poskytovaní služieb cena je     0,80 €/ m
2
/deň, 

f) pri predaji prebytkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti 

a lesné plodiny v malom množstve, t. j. zabratie predajného zariadenia do 

veľkosti 1 m
2
    je       1,- €/ m

2
/deň. 

4. Ceny sú uvedené bez DPH. 
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Príloha č. 3 

Sadzby nájomného  

za užívanie predajného zariadenia na trhovisku na Jurkovičovej ulici 

 

 

Číslo Predajného 

zariadenia 

Sortiment tovaru Číslo Predajného 

zariadenia 

Sortiment tovaru 

700 Kvety 731 Zelenina 

701 Kvety 732 Zelenina 

702 Kvety 733 Zelenina 

703 Zelenina 734 Prebytky 

704 Zelenina 735 Prebytky 

705 Zelenina 736 Prebytky 

706 Zelenina 737 Prebytky 

707 Zelenina 738 Prebytky 

708 Zelenina 739 Prebytky 

709 Zelenina 740 Prebytky 

710 Zelenina 741 Prebytky 

711 Zelenina 742 Prebytky 

712 Zelenina 743 Prebytky 

713 Zelenina 744 Prebytky 

714 Zelenina 745 Prebytky 

715 Zelenina 746 Prebytky 

716 Zelenina 747 Prebytky 

717 Zelenina 748 Prebytky 

718 Zelenina 749 Prebytky 

719 Zelenina 750 Prebytky 

720 Zelenina 751 Prebytky 

721 Zelenina 752 Prebytky 

722 Zelenina 753 Prebytky 

723 Zelenina 754 Prebytky 

724 Zelenina 755 Prebytky 

725 Zelenina 756 Prebytky 

726 Zelenina 757 Prebytky 

727 Zelenina 758 Prebytky 

728 Zelenina 759 Prebytky 

729 Zelenina 760 Prebytky 

730 Zelenina   
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1. Sortiment tovaru je pri jednotlivých predajných zariadeniach určený ako prioritný, 

pričom správca trhoviska môže uvedené predajné zariadenie prenajať podľa potreby 

aj za iným účelom.  

2. V prípade rozličného sortimentu sa cena určí podľa vyššej sadzby za predávaný 

sortiment: 

3.  Veľkosť predajného zariadenia je vyjadrená v m
2
, pričom cena nájmu za predajné 

zariadenie je určená nasledovne: 

g) pri predaji ovocia a zeleniny je                    1,- €/ m
2
/deň, 

h) pri predaji kvetov, zelene a výrobkov z kvetov a zelene je   0,80 €/ m
2
/deň, 

i) pri predaji spotrebného tovaru cena je    1,30 €/ m
2
/deň, 

j) pri predaji rýb cena je       1,30 €/ m
2
/deň, 

k) pri poskytovaní služieb cena je     0,80 €/ m
2
/deň, 

l) pri predaji prebytkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti 

a lesné plodiny v malom množstve, t. j. zabratie predajného zariadenia do 

veľkosti 1 m
2
    je       1,- €/ m

2
/deň. 

4. Ceny sú uvedené bez DPH. 

 


