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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 6 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 , 
4 a 5 
 
v y d á v a 
Dodatok č. 6 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, 4 
a 5 
 
u k l a d á 
vedúcej odboru majetku MsÚ v Nitre  
zabezpečiť:  
- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 6 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 , 4 a 5 na úradnej 
tabuli mesta Nitry 
 
                    T: do 10 dní 
        
 
- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Dodatku č. 6 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 , 4 a 5 na webovom 
sídle mesta Nitry 
 
 
 

T: do 30 dní 
K: referát organizačný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh 
Dodatku č. 6 

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, 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, sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu 
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. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 16/2008 v znení dodatku č. 1, 2, 3,4 a 5 sa mení a 
dopĺňa nasledovne:  
 
1. V § 3 ods. 1 písm. a) sa pôvodné znenie dopĺňa nasledovne: 
„a) ovocie a zeleninu, musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov,“ 
 
2. V § 5 ods. 3 sa pôvodné znenie  ruší bez  náhrady. 
 
3. V § 5 ods. 3 sa pôvodné číslovanie mení na ods. 2 a jeho znenie sa mení a nahrádza znením: 
„Vjazd motorových vozidiel do priestoru trhovísk na Štefánikovej ul. č. 50 a Jurkovičovej ul. v 
Nitre je počas trhových dní v prevádzkovom čase povolený: 
v pondelok až piatok od 4.00 hod. do 6.00 hod. a od 16.00 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..“ 
 
4. V § 5 ods. 4 sa pôvodné číslovanie mení na ods. 3 a jeho znenie sa nahrádza znením: 
„Mimo časových rozpätí uvedených v ods. 2 je vjazd do priestorov trhoviska povolený len so 
súhlasom správcu trhoviska za podmienok ním určených.“ 
 
5. V § 6 ods. 1 sa do pôvodného znenia dopĺňa slovo „právnická osoba“. 
 
6. V § 7 ods. 1 sa ruší a nahrádza nasledovným znením: 
 „Cena nájmu za veľkosť predajného zariadenia a manipulačnej plochy k predajnému 
zariadeniu je vyjadrená v m2, pričom cena nájmu 
A) za predajné zariadenie a manipulačnú plochu k danému predajnému zariadeniu       
        1,- €/ m2/deň, 
B) pri predaji prebytkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti a lesné plodiny 
v malom množstve, t. j. zabratie predajného zariadenia do veľkosti 1 m2   je    
      0,83- €/ m2/deň. 
C) ostatné plochy              5,- €/deň 
Ceny sú uvedené bez DPH.“ 
 
7. V § 7 ods. 3 sa mení nasledovne: 
 „V prípade, ak viacerí záujemcovia požiadajú o pridelenie toho istého predajného zariadenia 
a manipulačnej plochy daného 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.“ 



8.  V § 7 ods. 4 sa mení nasledovne: 
 „Záujemca môže v uzatvorenej obálke ponúknuť zvýšenie ceny nájmu za predajné 
zariadenie a manipulačnú plochu daného predajného zariadenia podľa ods. 3, pričom musí cenovú 
ponuku navýšiť min. o 5 % z pôvodnej sadzby denného nájmu za predajné zariadenie a manipulačnú 
plochu daného predajného zariadenia, uvedenej v ods. 1 tohto článku. Ak ponúknu viacerí 
záujemcovia o pridelenie toho istého predajného zariadenia manipulačnej plochy daného 
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 a manipulačnej plochy daného predajného zariadenia.“ 
 
9. V § 7 ods. 7 sa ruší bez náhrady. 
 
10. V § 8 ods. 2 sa mení nasledovne: 
 „Po skončení predaja predávajúci zanecháva prenajaté predajné miesto čisté a upratané. 
Skladovanie obalových materiálov alebo predmetov potrebných k predaju je možné uzamknúť v 
predajnom zariadení na vlastnú zodpovednosť. Akékoľvek skladovanie tovarov, obalových 
materiálov a pomocných materiálov mimo predajného zariadenia je zakázané.“ 
 
11. V § 9 ods. 1 sa ruší a nahrádza nasledovne: 
„Rozdelenie a pridelenie predajných zariadení, manipulačnej plochy k danému predajnému 
zariadeniu, stánkov s trvalým stanoviskom, pojazdných predajní a ostatných plôch zabezpečuje 
správca trhoviska.“ 
 
12. V § 9 ods. 2 sa nahrádza nasledovne: 
„Jednotlivé druhy tovaru a výrobkov je možné predávať len z predajných miest určených pre daný 
druh tovaru. o rozdelení predajných miest rozhoduje správca trhoviska. Jednotlivé druhy tovaru a 
výrobkov je možné predávať len z predajných miest určených pre daný druh tovaru podľa pokynov 
správcu trhoviska.“ 
 
13. Znenie pôvodného § 9 ods. 2 -4 ostáva bez zmeny a presúva sa do ods. 3-5.   
 
14. V § 9 sa dopĺňa ods. 6 v znení: 
„Na trhových miestach sa môžu predávať potravinárske výrobky v pojazdných predajniach  
schválených príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva .“ 
 
15. V § 9 sa dopĺňa ods. 7 v znení:  
 „Vlastné prenosné predajné zariadenia môže predávajúci užívať len na základe písomného     
súhlasu správcu trhoviska písomne v doklade o uhradení nájmu resp. v zmluve o prenájme 
dohodnuté inak.“ 
 
16. V § 9 sa dopĺňa ods. 8 v znení:  
„Vlastné predajné zariadenia umiestnené na manipulačnej ploche k danému predajnému zariadeniu 
nesmú výškou presahovať predajné zariadenia prevádzkovateľa pre daný sortiment určený trhovým 
poriadkom.“ 
 
17. V § 9 sa dopĺňa ods. 9 v znení:   
„Predaj na prenosných predajných zariadenia, vyšších ako je predajné zariadenie prevádzkovateľa, 
je možný  iba na vonkajšom obvode trhoviska na Štefánikovej ul. 50 a musí byť dohodnutý písomne 
so správcom trhoviska.“ 
 
18. V § 9 sa dopĺňa ods. 10 v znení:  



 „Používanie stanových konštrukcií je povolené len pri predajných zariadeniach                    č. 
608,609 a 610 (viď Príloha č. 1) Pri ostatných predajných zariadeniach je celoplošné zastrešovanie 
predajných miest, ako aj celoobvodové zakrývanie a vytváranie provizórnych zadných a bočných 
stien zakázané. Predajca môže na dodatočné tienenie použiť slnečník v bledej alebo béžovej farbe.“ 
  
19. V § 9 sa dopĺňa ods. 11, ktorý bol pôvodne § 9 ods. 5. 
 
20. V § 9 sa dopĺňa ods. 12, ktorý bol pôvodne § 9 ods. 6. 
 
21. V § 11 ods.2 sa dopĺňa písm. i) v nasledovnom znení: 
„i) registráciu predajcu na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.“ 
 
22. Znenie § 12 nahrádza novým znením: 
 

„§ 12 
Príležitostný trh- trhovisko na Štefánikovej tr. 50 a na Jurkovičovej ul. 

 
(1) Správu príležitostného trhu vykonáva mesto Nitra prostredníctvom referátu pre prevádzku 
mestských tržníc, Štefánikova tr. 60, Nitra. 
(2)  Priestranstvo na konanie príležitostného trhu je určené na: 
    a) Štefánikovej tr. 50 v Nitre, v areáli nádvoria budovy súp. č. 74 na parc. č. 2041, 
    b) Jurkovičovej ul. v Nitre na časti parc. č. 7572/7 pri obchodnom centre. 
(3) Trhové dni určí správca príležitostného trhu. môžu byť určené v dni pondelok až nedeľa. 
(4) Na príležitostnom trhu sa stanovuje prevádzkový čas v rozsahu v od 06:00 hod. do 22:00 hod. 
predajný čas je stanovený od 06:00 hod. do 22:00 hod. 
(5) Rozmiestnenie a pridelenie predajných zariadení a manipulačnej plochy k danému  predajnému 
zariadeniu určí správca. 
(6)  Zásobovanie a dovoz tovaru na príležitostnom trhu je možné podľa pokynov správcu. iný pohyb 
a státie motorových vozidiel v priestoroch trhoviska je možný len so súhlasom a za podmienok 
určených správcom trhoviska.  
(7)  Výška nájomného pri ambulantnom predaji na príležitostnom trhu sa riadi ustanoveniami   o 
zabratí verejného priestranstva v zmysle VZN mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach.  
(8) Výška nájomného za predajné zariadenie a manipulačnú plochu k danému predajnému 
zariadeniu na príležitostnom trhu určí správca nasledovne: 
a) Za predajné zariadenie a manipulačnú plochu k danému predajnému zariadeniu vo výške      1,- 
€ bez DPH / m2/deň,  
b) pri predaji prebytkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti a lesné plodiny v 
malom množstve, t. j. zabratie predajného zariadenia do veľkosti 1 m2 vo výške 0,83- € bez DPH / 
m2/deň, 
c) ostatné plochy 5,- € bez DPH/deň.  
(9) Organizátor príležitostného trhu je povinný určiť zodpovedného pracovníka, ktorý je vždy na 
trhu prítomný počas konania celej akcie. organizátor je zodpovedný za celkovú organizáciu predaja 
na príležitostnom trhu a vykonáva kontrolu dodržiavania ustanovení tohto trhového poriadku.  
(10) Návštevníci a predajcovia na príležitostnom trhu sú povinní rešpektovať pokyny a     
nariadenia správcu príležitostného trhu. 
(11) Na práva a povinnosti neupravené týmto článkom sa primerane použijú ustanovenia tohto  
VZN a VZN č. 27/2007 ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Nitra v znení dodatkov č. 1-4.“ 
 
23. Pôvodné znenie § 12 sa presúva do §13. V novom § 13 ods. 2 sa jeho znenie mení 
nasledovne: 



„Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom v zmysle zákona č. 372/1990 
zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môžu orgán uvedený ods. 1 písm. b) 
uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33,-€.“ 
 
24. Príloha č. 1 sa nahrádza novou prílohou a pôvodná príloha č.1 bude príloha č. 2. 
 
 
 Na vydaní dodatku č. 6 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, 4 a5 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa ....................   a tento dodatok nadobúda 
účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. ......................... 
 
 
 
 
 
 

Marek Hattas                                  Martin Horák 
             primátor Mesta Nitra              prednosta Mestského úradu v Nitre 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa k návrhu 
dodatku č. 6 k  všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry 

č. 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk 
a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre 

 
Predkladáme znenie Dodatku č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitra 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 (ďalej len „toto VZN“) : 
 
Tento dodatok upravuje v súčasnosti platné všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitra č. 16/2008 
o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre 
v znení Dodatkov č.1 - 5. 
 
V zmysle informatívnej správy o obnove tržnice je cieľom navrhovanej zmeny dosiahnuť 
jednotnosť predajných zariadení a zvýšiť tak estetickú príťažlivosť a komfort jednak pre 
predávajúcich a jednak pre kupujúcich. Cieľom je taktiež dosiahnuť viacúčelové využívanie 
priestoru nádvoria tržnice. 
 
Zámerom tohto dodatku je umožnenie rozmiestnenia predajných stánkov a z toho vychádzajúce 
zjednotenie ceny za predajné miesto bez ohľadu na predávaný sortiment. Pri rozmiestnení 
predajných stánkov sa bude zohľadňované využitie predajného miesta počas celého roka.  
 
Predložený návrh dodatku  taktiež umožňuje konanie príležitostných trhov v priestoroch trhoviska 
na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre. 
 
 
K bodu 1: 
Navrhuje sa doplniť z dôvodu upresnenia v súčasnosti platnej legislatívy napr. zákona č. 179/1998 
Z.z o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení 
neskorších predpisov. 
 
K bodu 2: 
Uvedené bolo zrušené z dôvodu rozšírenia úpravy príležitostných trhov v novom znení §12 tohto 
VZN. 
 
K bodu 3: 
Zmena vyplýva z dôvodu upresnenia prevádzkového a predajného času, pričom bol upravený vjazd 
motorových vozidiel do priestorov tržnice v poobedných hodinách z 15.00 hod. na 16.00 hod..  
 
K bodu 4: 
Úprava daného bodu vyplynula z číslovania pôvodného znenia v ods. 4 na súčasný ods. 3. 
 
K bodu 5: 
Navrhuje sa doplniť z dôvodu upresnenia v súčasnosti platnej legislatívy v zmysle § 2 ods. 2 zákona 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 
K bodu 6:  
Navrhovaná zmena jednotnej sadzby na 1,- € bez DPH za predajné zariadenie a manipulačnú plochu 
k danému predajnému zariadeniu vyplynula z praxe, ktorej cieľom je zjednotiť sadzbu za m2 bez 
ohľadu na predávaný sortiment. 
 
K bodom 7-8: 



V uvedených ustanoveniach bolo doplnené slovné spojenie manipulačná plocha k danému 
predajnému zariadeniu, ktoré je predmetom nájmu.  
 
K bodu 9: 
Uvedené bolo zrušené z dôvodu rozšírenej úpravy príležitostných trhov v novom znení §12 tohto 
VZN. 
 
K bodu 10: 
Uvedené bolo doplnené z dôvodu manipulácie s predajnými zariadeniami po skončení 
prevádzkového času tržnice z dôvodu možnosti využitia priestoru tržnice na konanie iných 
spoločenských akcií.  
 
K bodu 11-12: 
Úprava bola doplnená z dôvodu kompetencie správcu prideľovať a rozmiestňovať predajné 
zariadenia na základe funkčného využitia tržnice. 
 
K bodu 13: 
Úprava daného bodu vyplynula z číslovania pôvodného znenia v §9 ods. 2-4, ktoré sa menia na 
nový ods. 3-5. 
 
K bodu 14:  
Doplnenie zákonnej podmienky v zmysle cit. ustanovenia zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane 
podpore a rozvoji verejného zdravia  v znení neskorších predpisov.  
 
K bodu 15-18: 
Uvedené bolo doplnené z dôvodu zabezpečenia prehľadnosti predajného priestoru tržnice. V zmysle 
rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Nitra je potrebné podriadiť a prispôsobiť priestor 
Mestskej tržnice, ako kultúrnej pamiatky, pamiatkovým hodnotám. Všetky konštrukcie je potrebné 
upraviť tak, aby v danom pamiatkovom priestore nedominovali a negatívne sa nepresadzovali na 
úkor pamiatkovo hodnotného prostredia. V zmysle tohto rozhodnutia odporúčajú používať 
prekrytia v neutrálnej nerušivej farbe.  
 
K bodu 19-20: 
Úprava daného bodu vyplynula z číslovania pôvodného znenia v §9 ods. 5-6, ktoré sa menia na 
nový ods. 11-12. 
 
K bodu 21: 
Navrhuje sa doplniť z dôvodu upresnenia v súčasnosti platnej legislatívy, kedy má Regionálna 
potravinová a veterinárna správa kompetenciu kontrolovať mesto ako zodpovednú osobu za 
dodržiavanie podmienok, ktoré stanovuje zákon pre predajcov.  
 
K bodu 22: 
Ustanovenia tohto paragrafu boli doplnené  z dôvodu prehľadnosti podmienok pre usporiadanie 
príležitostných trhov v priestoroch Mestskej tržnice na Štefánikovej ul. č. 50 v Nitre a na 
Jurkovičovej ul..  
 
K bodu 23: 
Pôvodné znenie §12 sa presúva do §13 a upresňuje sa znenie orgánu ktorý môže ukladať pokuty. 
 
K bodu 24: 
Pôvodná príloha č. 1 bude prílohou č. 2 ( Priestranstvo trhoviska na Jurkovičovej ul.). 
Novou prílohou č. 1 bude rozmiestnenie predajných zariadení na trhovisku Štefánikovej ul. 50. 



Mestská rada v Nitre: Návrh Dodatku  č. 6 k  všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 
16/2008 o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej 
ul. v Nitre v znení neskorších dodatkov prerokovala na zasadnutí konanom dňa 07.03.2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zapracované znenie návrhu 
dodatku č. 6 k  všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry 

č. 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk 
a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre 

 
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") : 
 
 

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, 5 a 6 

 
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, musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných    
predpisov, 
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, 
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)  Vjazd motorových vozidiel do priestoru trhovísk na Štefánikovej ul. č. 50 a Jurkovičovej ul. v   
Nitre je počas trhových dní v prevádzkovom čase povolený: 
v pondelok až piatok od 4.00 hod. do 6.00 hod. a od 16.00 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..  
 
(3) Mimo časových rozpätí uvedených v ods. 2 je vjazd do priestorov trhoviska povolený len 
so súhlasom správcu trhoviska za podmienok ním určených.  
 
(4) 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. 
 
(5) 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 
právnická osoba, 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. 



 
 
§7 
Spôsob určenia nájomného a sadzba obvyklého nájomného 
 
(1) Cena nájmu za veľkosť predajného zariadenia a manipulačnej plochy k danému predajnému 
miestu je vyjadrená v m2, pričom cena nájmu 
a) za predajné zariadenie a manipulačnú plochu k danému predajnému zariadeniu       
        1,- €/ m2/deň, 
b) pri predaji prebytkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti a lesné plodiny 
v malom množstve, t. j. zabratie predajného zariadenia do veľkosti 1 m2   je    
                0,83- €/ m2/deň. 
c) ostatné plochy                  5,- €/deň 
Ceny sú uvedené bez DPH 
 
(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 
a manipulačnej plochý daného 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 
a manipulačnú plochu daného predajného zariadenia podľa ods. 3, pričom musí cenovú ponuku 
navýšiť min. o 5 % z pôvodnej sadzby denného nájmu za predajné zariadenie a manipulačnú plochu 
daného predajného zariadenia, uvedenej v ods. 1 tohto článku. Ak ponúknu viacerí záujemcovia o 
pridelenie toho istého predajného zariadenia manipulačnej plochy daného 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 a manipulačnej plochy daného predajného zariadenia. 
 
(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.  
 

§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. 
Skladovanie obalových materiálov alebo predmetov potrebných k predaju je možné uzamknúť v 
predajnom zariadení na vlastnú zodpovednosť. Akékoľvek skladovanie tovarov, obalových 
materiálov a pomocných materiálov mimo predajného zariadenia je zakázané. 
 
(3)  Za čistotu, hygienu a bezpečnosť predaja, čistotu spolupracujúcich osôb zodpovedá 
predávajúci. 
 
(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)  Rozdelenie a pridelenie predajných zariadení, manipulačnej plochy k danému predajnému 
zariadeniu, stánkov s trvalým stanoviskom, pojazdných predajní a ostatných plôch zabezpečuje 
správca trhoviska. 
 
(2) Jednotlivé druhy tovaru a výrobkov je možné predávať len z predajných miest určených pre 
daný druh tovaru. O rozdelení predajných miest rozhoduje správca trhoviska. Jednotlivé druhy 
tovaru a výrobkov je možné predávať len z predajných miest určených pre daný druh tovaru podľa 
pokynov správcu trhoviska. 
 
(3) Ak má predávajúci zaplatené nájomné za predajné zariadenie a manipulačnú plochu k 
danému predajnému zariadeniu, môže si uložiť tovar na manipulačnú plochu k danému predajnému 
zariadeniu uvedenú v doklade o zaplatení. Rozloha manipulačnej plochy je určená referátom 
prevádzky mestských tržníc sa musí dodržať. Ak je manipulačná plocha k danému predajnému 
zariadeniu vyznačená na ploche trhoviska čiarami, rozlohu manipulačnej plochy k danému 
predajnému zariadeniu určuje čiara nakreslená na ploche trhoviska.  
 
(4) 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 predpisu , sú povinní pri predaji 
tovaru používať elektronické registračné pokladne na vedenie evidencie tržieb. 
 
(5) Predávajúci je ďalej povinný: 
a) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok 
predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu, 
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. 
 
(6)  Na trhových miestach sa môžu predávať potravinárske výrobky v pojazdných predajniach  
schválených príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva . 
 
(7) Vlastné prenosné predajné zariadenia môže predávajúci užívať len na základe písomného     
súhlasu správcu trhoviska písomne v doklade o uhradení nájmu resp. v zmluve o prenájme 
dohodnuté inak.  
 
(8) Vlastné predajné zariadenia umiestnené na manipulačnej ploche k danému predajnému 
zariadeniu nesmú výškou presahovať predajné zariadenia prevádzkovateľa pre daný sortiment 
určený trhovým poriadkom. 
 
(9) Predaj na prenosných predajných zariadenia, vyšších ako je predajné zariadenie 
prevádzkovateľa, je možný  iba na vonkajšom obvode trhoviska na Štefánikovej ul. 50 a musí byť 
dohodnutý písomne so správcom trhoviska. 
 
(10) Používanie stanových konštrukcií je povolené len pri predajných zariadeniach č. 608,609 a 610 
(viď Príloha č. 1) Pri ostatných predajných zariadeniach je celoplošné zastrešovanie predajných 
miest, ako aj celoobvodové zakrývanie a vytváranie provizórnych zadných a bočných stien 
zakázané. Predajca môže na dodatočné tienenie použiť slnečník v bledej alebo béžovej farbe. 
(11)V prípade zistenia nedostatkov zo strany správcu trhoviska nie je predávajúcemu dovolené 
ďalej predávať a predávajúci je povinný opustiť trhovisko do doby odstránenia nedostatkov. 
 
(12)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) Elektro výrobky, 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,  
d) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov , 
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. 
i)  registráciu predajcu na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. 
 
(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 
Príležitostný trh- Trhovisko na Štefánikovej tr. 50 a na Jurkovičovej ul. 

 
(1) Správu príležitostného trhu vykonáva Mesto Nitra prostredníctvom Referátu pre prevádzku 
mestských tržníc, Štefánikova tr. 60, Nitra. 
 
(2)  Priestranstvo na konanie príležitostného trhu je určené na: 
     a) Štefánikovej tr. 50 v Nitre, v areáli nádvoria budovy súp. č. 74 na parc. č. 2041, 
     b) Jurkovičovej ul. v Nitre na časti parc. č. 7572/7 pri obchodnom centre. 



 
(3)  Trhové dni určí správca príležitostného trhu. Môžu byť určené v dni pondelok až nedeľa. 
(4)  Na príležitostnom trhu sa stanovuje prevádzkový čas v rozsahu v od 06:00 hod. do 22:00 hod.     
       Predajný čas je stanovený od 06:00 hod. do 22:00 hod. 
 
(5) Rozmiestnenie a pridelenie predajných zariadení a manipulačnej plochy k danému  predajnému 
zariadeniu určí správca. 
 
(6)  Zásobovanie a dovoz tovaru na príležitostnom trhu je možné podľa pokynov správcu. Iný pohyb 
a státie motorových vozidiel v priestoroch trhoviska je možný len so súhlasom a za podmienok 
určených správcom trhoviska.  
 
(7)  Výška nájomného pri ambulantnom predaji na príležitostnom trhu sa riadi ustanoveniami   o 
zabratí verejného priestranstva v zmysle VZN mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach.  
 
(8) Výška nájomného za predajné zariadenie a manipulačnú plochu k danému predajnému 
zariadeniu na príležitostnom trhu určí správca nasledovne: 
a) za predajné zariadenie a manipulačnú plochu k danému predajnému zariadeniu vo výške      1,- 
€ bez DPH / m2/deň,  
b) pri predaji prebytkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti a lesné plodiny v 
malom množstve, t. j. zabratie predajného zariadenia do veľkosti 1 m2 vo výške 0,83- € bez DPH / 
m2/deň, 
c) ostatné plochy 5,- € bez DPH/deň.  
 
(9) Organizátor príležitostného trhu je povinný určiť zodpovedného pracovníka, ktorý je vždy na 
trhu prítomný počas konania celej akcie. Organizátor je zodpovedný za celkovú organizáciu predaja 
na príležitostnom trhu a vykonáva kontrolu dodržiavania ustanovení tohto trhového poriadku.  
 
(10) Návštevníci a predajcovia na príležitostnom trhu sú povinní rešpektovať pokyny a     
nariadenia správcu príležitostného trhu. 
 
(11) Na práva a povinnosti neupravené týmto článkom sa primerane použijú ustanovenia tohto  
VZN a VZN č. 27/2007 ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Nitra v znení dodatkov č. 1-4  . 
 

§13 
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 orgán uvedený ods. 1 
písm. b) 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 predpisov  nie sú týmto všeobecne záväzným 
nariadením dotknuté. 
 
 



§14 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Nitre dňa...........  a nadobúda  účinnosť 15.dňom po vyvesení na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j.   
 
(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 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. 
 
(8) Na vydaní dodatku č. 6 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, 4 a 5 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa .........a tento dodatok nadobúda účinnosť 
15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j.................... 
 
 
 
 
     Marek Hattas, v.r.                                                                       Martin Horák, v.r.  
 primátor mesta Nitry                                                         prednosta Mestského úradu v Nitre 
 
 
 
 
 
 






