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                        Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 17/2008 
o trhovom poriadku pre trhovisko v obchodnom centre POLYGÓN 

v znení dodatku č. 1 a 2 

 
     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"):  
 

§1 
Úvodné ustanovenie 

      
Toto  VZN  sa  vydáva  s  cieľom  upraviť  podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhovisku v priestoroch obchodnej firmy Polygón na Coboriho ulici v Nitre. 
 

 
§2 

Určenie priestranstva trhoviska 
 
Trhovisko sa nachádza v priestore firmy POLYGÓN na Coboriho ul. č. 1 v Nitre na časti parcely 
č. 2095/1, na ktorej sa uskutočňuje predaj v stánkoch s trvalým stanovišťom a na prenosných 
predajných zariadeniach. Priestor trhoviska je na každej prístupovej strane označený  nápisom 
Trhovisko Polygón. 

 
§3 

Správa trhoviska 
 
(1) Prevádzkovateľom a správcom trhoviska je obchodná firma Ing. Ján Plandora – POLYGÓN s 
miestom podnikania Coboriho ul. č. 1, Nitra.  
(2) Riadením trhoviska poveruje konkrétnu osobu štatutárny orgán spoločnosti POLYGÓN. 

 
 

§ 4 
Sortiment výrobkov, tovarov a služieb, ktorých predaj  a poskytovanie je na trhovisku  

povolené 
 

(1) Na trhovisku možno ponúknuť na predaj nasledovný tovar: 
a) ovocie a zeleninu, 
b) kvety a výrobky z kvetov a zelene, 
c) knihy, dennú a periodickú tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo 

iných diel, 
d) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
e) žreby, 
f) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste za podmienky dodržania 

príslušných hygienických a potravinových predpisov, 
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g) včelie produkty odsúhlasené príslušnou veterinárnou správou, 
h) balená a nebalená zmrzlina, pričom predaj nebalenej zmrzliny je možné uskutočňovať iba 

v stánkoch s trvalým stanovišťom  alebo iných prevádzkarniach, ktoré sú na tento účel 
osobitne vybavené1, 

i) spotrebný tovar, 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 ich 
predaj sa uskutočňuje výlučne len v stánkoch s trvalým stanovišťom a pred 
prevádzkarňou jej prevádzkovateľom, 

j) huby čerstvé, za predpokladu, že predávajúci má „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na 
predaj“, 

k) dreviny, kry a ich priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny, 
l) vianočné stromčeky, čečina, šišky a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad o                   

spôsobe ich nadobudnutia, 
m) živé konzumné ryby v predvianočnom období na základe súhlasu orgánu veterinárnej 

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

ale iba botanickým názvom rastliny a predávajúci nebude uvádzať, na aké ochorenie sa 
rastlina môže použiť, 

o) balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok stanovených orgánom 
potravinárskeho dozoru, 

p) neoznačené slepačie konzumné vajcia z vlastnej výroby, tzv. prebytky, 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 účinku slnečného svetla a tepla. 
   
      (2) Na trhovisku sa môžu poskytovať služby: 

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 
c) oprava dáždnikov, 
d) oprava a čistenie obuvi, 
e) kľúčové služby, 
f) čistenie peria. 

 
§5 

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, 

                                                 
1 § 83 a nasl. Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 20.5.1996 č. 981/1996-
100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu SR (oznámenie č. 
195/1996 Z.z.) 
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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 kvalifikácia predávajúceho), ktoré v daných podmienkach predaja nie sú splnené. 
 

§6 
Podmienky, za ktorých je možné predaj tovaru vykonávať 

 
(1)  Predaj môžu uskutočňovať : 
a) právnické osoby oprávnené na vykonávanie obchodnej činnosti podľa Obchodného zákonníka 
a podľa  ďalších predpisov upravujúcich obchodnú činnosť, 
b) fyzické osoby staršie ako 18 rokov s platným živnostenským oprávnením v oblasti obchodu (v 
zmysle zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní v znení neskorších predpisov), 
c) fyzické osoby bez takejto registrácie, ak ide o poplatníkov dane z poľnohospodárskej činnosti, 
d) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo 
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ktoré preukážu oprávnenie užívať poľnohospodársku 
alebo lesnú pôdu alebo súhlas vlastníka lesa so zberom lesných plodín. 
 

(2) Podmienkou predaja na trhoch je zaplatenie príslušného poplatku za užívanie predajného 
miesta v zmysle tohto trhového poriadku. 
 
(3) Predávajúci je povinný pri predaji tovaru a poskytovaní služieb dodržiavať najmä nasledovné 
povinnosti:  
a)  označiť predajné miesto menom, priezviskom  a adresou (pri právnických osobách 
obchodným menom a sídlom) predávajúceho, menom a priezviskom zodpovednej osoby a 
označiť predávaný tovar cenou,  
b) ponúkať tovar na predaj a poskytovať služby iba na miestach  určených správcom trhoviska, 

         c)  ponúkať iba tovar bezchybný, ktorý má predpísanú alebo schválenú akosť, pokiaľ je záväzne 
ustanovená a uvádzať o tovare len pravdivé informácie, 
d) zeleninu, zemiaky a lesné plody predávať očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí, 
e) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere a množstve, umožniť kupujúcemu overiť si 
správnosť váženia, používať iba váhy a miery opatrené platnou ciachou, 
f) predávajúci, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu2, sú povinní pri predaji 
tovaru používať elektronické registračné pokladne na vedenie evidencie tržieb, 
g) na požiadanie správcu trhoviska a orgánu trhového dozoru3 predložiť: 
    ga) preukaz totožnosti, 
    gb) doklad o oprávnení na podnikanie, 
    gc) povolenie na predaj tovaru a poskytovanie služieb na trhovom mieste, 
    gd) doklad o nadobudnutí tovaru,  
    ge) platný zdravotný preukaz, ak to vyžaduje povaha predávaného tovaru a poskytovaných  

služieb, 
    gf) posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného 

tovaru a poskytovaných služieb, 
    gg) pri predaji húb doklad o ich znalosti, 
                                                 
2 Vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z.  o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v 
znení neskorších predpisov 
3 § 12 ods. 1 zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení 
neskorších predpisov 



 4

    gh) doklad o zaplatení poplatku za predajné miesto, 
    gi) doklad o zákonnom nadobudnutí lesných plodín. 
     

§7 
Pravidlá prenajímania predajných zariadení a výška nájomného   

 
(1) Podmienky nájmu stánku s trvalým stanovišťom sa určujú individuálne na základe 
dohody predávajúceho so správcom trhoviska. 
(2) Trhové stoly sa prideľujú na základe nájomnej zmluvy na obdobie najmenej jedného 
štvrťroka, na kratšie obdobie na základe žiadosti nájomcu a zaplatenia poplatku vopred. 
(3) Mesačné nájomné za prenájom predajného miesta určí správca trhoviska max. do výšky   
100,- €. 
Denné nájomné za prenájom predajného miesta určí správca trhoviska max. do výšky  5,-€. 
 

§8 
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas a podmienky vjazdu motorových vozidiel do 

areálu trhoviska 
 

(1) Predajná a prevádzková doba v priestore súkromného trhoviska POLYGÓN je určená : 
    pondelok – piatok 6,00 - 18,00 hod.  
                       sobota 6,00 - 13,00 hod. 
 
(2) Vjazd motorových vozidiel do objektu trhoviska POLYGÓN je počas trhových dní povolený: 
    a) v zimnom období (01.11. – 31.03.) : v čase od 5,30 hod. do 9,00 hod. a od 12,00 hod. do    

18,00 hod.  
    b) v letnom období (01.04. – 31.10.): v čase od 5,30 hod do 8,00 hod a od 12,00 hod. do 18,00    

hod.  
 
(3) Vjazd motorových vozidiel do objektu trhoviska je povolený výlučne iba pre potreby 
zásobovania a technickej obsluhy. Iný pohyb, aj státie motorových vozidiel v priestore trhoviska 
je zakázané. Predávajúci i návštevníci trhoviska sú povinní dodržiavať uvedené opatrenia a riadiť 
sa pokynmi správcu trhoviska a pracovníkov uniformovanej strážnej služby. 
 
(4) 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. Rozhodnutia správcu trhoviska môžu byť realizované i 
prostredníctvom pracovníkov uniformovanej poriadkovej služby. 
 

§ 9 
Pravidlá dodržiavania čistoty a poriadku 

 
Predávajúci je povinný udržiavať predajné miesto v čistote a poriadku  a po skončení predaja 
zanechať predajné miesto čisté a upratané. V prípade zistených opakovaných závad, bude s 
predávajúcim zrušená nájomná zmluva bez nároku na náhradu. 
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§10 

Povinnosti správy trhoviska 
 
(1) Správca trhoviska je povinný najmä: 
a) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov 
a poskytovaní služieb, 
b) po predložení všetkých dokladov potrebných na predaj určitého druhu tovaru na trhovisku 
uzatvoriť s predávajúcim nájomnú zmluvu na nájom predajného miesta,  
c) zabezpečiť kontrolu váh a jej prístupnosť kupujúcim, 
d) kontrolovať osvedčenia a ich platnosť, pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov, najmä pri 
predaji húb, 
e) vytvoriť predpoklady pre udržiavanie čistoty a hygieny na trhovisku najmä: 
    - zabezpečiť dostatok smetných nádob na dočasné uskladnenie odpadov a vyčleniť priestor  pre 

umiestnenie smetných nádob,  
    - zabezpečiť denné čistenie trhoviska a pravidelný odvoz odpadu,  
    - vykonávať dezinfekciu priestorov trhoviska, 
    - zabezpečiť ľahko čistiteľný povrch priestorov určených na predaj s odtokom dažďových vôd, 
    - zabezpečiť dostatočný počet vývodov úžitkovej a pitnej vody pre potreby predávajúcich a     

kupujúcich, odkanalizovanie odpadových vôd, 
    - prevádzkovať WC pre predávajúcich a kupujúcich,  
f) zabezpečiť dostatočné osvetlenie priestorov trhoviska, 
g) dbať na dodržiavanie požiarnych predpisov, 
h) starať sa o dobrý stav všetkých zariadení trhoviska (stoly, smetné nádoby a pod.), 
i) zabezpečiť, aby bol pre kupujúcich a predávajúcich trvale k dispozícii čitateľný platný trhový 
poriadok vyvesený na tabuli v prevádzke trhoviska a podľa a potreby ho aktualizovať, 
j) kontrolovať dodržiavanie povinností predávajúcich uvedených v § 6 ods. 3 tohto VZN, 
k) spolupracovať s ostatnými orgánmi vykonávajúcimi na trhovisku kontrolnú činnosť a viesť 
evidenciu o vykonaných kontrolách. 
 
 

§11 
Dozorné a sankčné opatrenia 

 
(1) Predaj na trhovisku, dodržiavanie trhového poriadku a ďalších záväzných predpisov v mene 
Mesta Nitry kontrolujú: 
a) zamestnanci Mesta Nitra – odboru životného prostredia  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,-€.  
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 (3) Oprávnenia Mesta Nitry a iných dozorných, inšpekčných a podobných orgánov na ukladanie 
sankcií vyplývajúcich z osobitných predpisov4 nie sú týmto všeobecne záväzným nariadením 
dotknuté. 

 
 

§12 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

      
(1)  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vydané 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. 7/1998 o trhovom poriadku pre trhovisko 
v obchodnom centre Polygón v znení dodatku č. 1. 
(3) Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 17/2008 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) Dodatok č. 2 k VZN č. 17/2008 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre 
dňa 19. 11. 2020 uznesením č. 307/2020-MZ a nadobúda účinnosť 11. 12. 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Jozef Dvonč, v.r.                                                                      Ľubomír Martinka, v.r. 
   primátor mesta Nitry                                                              prednosta Mestského úradu v Nitre 
 
 
 

                                                 
4 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 znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách 
v znení neskorších predpisov a i.  


