
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

28. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 16.11.2017 

  

Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 7/2017, 

ktorým sa  schvaľuje  Trhový poriadok pre príležitostný trh „ Burza tehotenského 

a novorodeneckého ošatenia“ a  „Burza sezónneho detského  ošatenia“ a ktorým sa 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 5/2014 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a ktorým sa vydáva trhový poriadok 

pre mestské trhovisko a pre príležitostné trhy  v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šamorín č. 5/2015 ( ďalej len „VZN“)   

 

Predkladá: Gabriel Bárdos, primátor mesta  

Spravodajca: Ing.  Tibor Pogány, predseda  komisie  cestovného ruchu  a propagácie 

mesta MsZ 

 

Vypracoval: JUDr. Miroslava Hargašová, vedúca odboru podnikateľského, bytovej 

agendy a cestovného ruchu 

 

Prerokovali: komisia cestovného ruchu a propagácie mesta  MsZ 

 

  

Predkladacia správa:  

Predmetný návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 16.10.2017, ku ktorému mohli 

zaslať svoje pripomienky obyvatelia mesta Šamorín do 26.10.2017. K návrhu VZN neboli 

zaslané žiadne pripomienky. Návrh VZN bol prerokovaný na   komisii  cestovného ruchu 

a propagácie mesta  MsZ  dňa  12.09.2017 s odporúčaním  na schválenie v predloženom 

znení.  

Dôvodová správa: 

Na základe požiadaviek mladých mamičiek na zužitkovanie tehotenských, 

novorodeneckých  a detských šiat, ktoré sú krátkodobo nosené,  MC Baba klub  požiadalo 

mesto o  zriadenie ďalších trhových miest.  Po prehodnotení tejto žiadosti mesto dospelo 

k záveru, že žiadosť je opodstatnená, pretože v tomto prípade sa jedná o pomoc mladým 

rodinám. 

Zmeny sa týkajú najmä  nasledovných článkov VZN:   Ide o doplnenie  Trhového 

poriadku Charitatívnej burzy šatstva,  ďalej o  nové Trhové poriadky, a to „Burza 

tehotenského a novorodeneckého ošatenia“ a „Burza sezónneho detského ošatenia“. 
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Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 16.11.2017 po prerokovaní 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia  

 

a) Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 7/2017, ktorým sa  

vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh „Burza tehotenského 

a novorodeneckého ošatenia“  a  „Burza sezónneho detského  ošatenia“ a ktorým 

sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 5/2014 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a ktorým sa vydáva 

trhový poriadok pre mestské trhovisko a pre príležitostné trhy  v znení VZN mesta 

Šamorín č. 5/2015 ( ďalej len „VZN“)   v predloženom znení, resp. týmito zmenami 

a doplnkami. 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín na základe ust. § 3 zákona č. 178/1998 Z. z. o 

podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len „zákon o trhových miestach“), v nadväznosti na ust. § 22 ods.1 písm. a) zákona č. 

250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľov a ust. § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 7/2017, 

ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh „Burza tehotenského 

a novorodeneckého ošatenia“ a  „Burza sezónneho detského ošatenia“ a ktorým sa dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach ( ďalej len „VZN“) a ktorým sa vydáva trhový 

poriadok pre mestské trhovisko a pre príležitostné trhy v znení VZN č. 5/2015 nasledovne: 

Čl. I 

1. V § 12 ods. 2 písm. f) znie „Charitatívna burza šatstva“ 

Usporiadateľ – predajca: Miestna organizácia Slovenského červeného kríža, 

Obilná č. 1128, 931 01 Šamorín 

Miesto konania:  v priestoroch Mestského kultúrneho strediska,                                             

Veterná č. 8, 931 01 Šamorín 

Termín konania:    dvakrát ročne 

Predajná doba:    piatok od 08,00 hod. do 20,00 hod. a   

   v sobotu od 08,00 hod. do 12,00 hod. 

2. V § 12 ods. písm. g) znie: 

g) Burza tehotenského a novorodeneckého ošatenia 

Usporiadateľ - správca:  Mestské centrum Baba klub o. z. (ďalej len „MC Baba 

klub“) so sídlom Obilná ul. č. 1128, 931 01 Šamorín 

Miesto konania:    v priestoroch Materského centra Baba klub,  

   Obilná ul. č. 1128, 931 01 Šamorín 

Termín konania:    apríl a október v príslušnom roku 

Predajná doba:  v dňoch pondelok, streda a piatok od 8,30 hod. do 12,00 

hod. a štvrtok od 16,00 hod. do 18,00 hod. 
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3. V § 12 ods. 2 písm. h) znie: 

h) Burza sezónneho detského ošatenia 

Usporiadateľ – predajca:  Materské centrum Baba klub, o.z.   

 so sídlom Obilná č. 1128, 931 01 Šamorín 

Miesto konania:    v priestoroch Materského centra Baba klub,  

   Obilná ul. č. 1128, 931 01 Šamorín 

Termín konania:    dvakrát ročne po dobu 2 týždňov 

Predajná doba:  v dňoch pondelok, streda a piatok od 08,30 hod. do 12,00 

hod.,  utorok a štvrtok od 16,00 hod do 18,00 hod. 

4. V § 15 ods.1 znie: 

1. Trhové poriadky pre trhovisko, príležitostné trhy sú prílohami tohto VZN a tvoria jeho 

neoddeliteľnú súčasť, a to: 

a) Trhový poriadok pre Mestské trhovisko v Šamoríne /Príloha č. 1/ 

b) Trhový poriadok pre jarné trhy /Príloha č. 2/ 

c) Trhový poriadok pre hodový jarmok v Šamoríne, časť Mliečno /Príloha č. 3/ 

d) Trhový poriadok pre Vianočné trhy v Šamoríne /Príloha č. 4/ 

e) Trhový poriadok pre Čilistovské  vianočné trhy /Príloha č. 5/ 

f) Trhový poriadok pre Blší trh – kirakodóvásár /Príloha č. 6/ 

g) Charitatívna burza šatstva /Príloha č. 7/ 

h) Burza tehotenského a novorodeneckého ošatenia /Príloha č. 8/ 

i) Burza sezónneho detského ošatenia /Príloha č. 9/ 

Čl. II 

Záverečné ustanovenie 

1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Šamorín dňa ...... ......pod č..... 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta, 

dňa ................... 

Gabriel Bárdos 

primátor mesta 

 











Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Megtárgyalásra benyújtott indítvány  Somorja, 2017.november 16 

Somorja Város Képviselő-testületének 28. ülése  

Javaslat 
Somorja Város 7/2017 sz. általánosan kötelező érvényű rendeletére, 

amellyel jóváhagyja a „Kismama- és csecsemőruházati börze” és „Szezonális 

gyermekruházati börze” alkalmi vásár piaci szabályzatát, amely kiegészíti Somorja Város 

piaci áruforgalmazás és szolgáltatásnyújtás feltételeiről szóló 5/2014 sz. általánosan kötelező 

érvényű rendeletét és módosítja a városi piacra és az alkalmi vásárokra vonatkozó piaci 

szabályzatról szóló 5/2015 sz. általánosan kötelező érvényű rendeletet (a továbbiakban, mint 

„ÁKÉR”) 

 

Előterjeszti: Bárdos Gábor, a város polgármestere  

Előadó: Ing.  Pogány Tibor, a város képviselő-testülete mellett működő 

idegenforgalmi és propagációs bizottság elnöke 

 

Kidolgozta: JUDr. Miroslava Hargašová, a városi hivatal vállalkozási, lakásügyi és 

idegenforgalmi szakosztálya vezetője 

 

Megtárgyalta: A város képviselő-testülete mellett működő idegenforgalmi és 

propagációs bizottság 

 

  

Bemutató jelentés:  

Az általánosan kötelező érvényű rendelet javaslata 2017. 10.16-án lett kifüggesztve a város 

hirdetőtáblájára és a város honlapjára. A rá vonatkozó kiegészítő ajánlásaikat, 

megjegyzéseiket a polgárok 2017.10.26-ig nyújthatták be a város címére.  Az említett 

időpontig nem érkezett egyetlen javaslat, vagy megjegyzés sem. Az ÁKÉR javaslatát a város 

képviselő-testülete mellett működő idegenforgalmi és propagációs bizottság a 2017.9.12-ei 

ülésén tárgyalta meg,  ajánlva a város  képviselő-testületének annak az előterjesztett 

formájában történő elfogadását. 

Indoklás: 

Az MC Baba klub polgári társulás a (a továbbiakban, mint „MC Baba klub”) beadványt 

nyújtott be a városhoz, amelyben a hozzá forduló szülők javaslatára kérvényezi az alig hordott 

kismama, baba- és gyermekruházat árusításához szükséges feltételek megteremtését – további 

piaci értékesítőhelyek létrehozását. A beadvány megvitatása után a város a kérést 

megalapozottnak ítélte, amely fiatal családok érdekeit támogatja. 

 

A változtatások főképp az ÁKÉR következő cikkelyeit érintik: A Jótékonysági ruhabörze 

piaci szabályzata kibővítése, továbbá új piaci szabályzatok létrehozása, úgy, mint „Kismama 

és csecsemőruházati börze“  és „ Szezonális gyermekruha börze“. 
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Határozati javaslat: 

Somorja Város képviselő-testülete 2017.11.16-ai ülésén az általánosan kötelező érvényű 

rendelet javaslata megtárgyalása után 

 

a) Jóváhagyja Somorja Város 7/2017 sz. általánosan kötelező érvényű rendeletét, 

amellyel kibocsátja a „Kismama- és csecsemőruházati börze” és „Szezonális 

gyermekruházati börze” alkalmi vásár piaci szabályzatát, amely kiegészíti Somorja 

város piaci áruforgalmazás és szolgáltatásnyújtás feltételeiről szóló 5/2014 sz. 

általánosan kötelező érvényű rendeletét és módosítja a városi piacra és az alkalmi 

vásárokra vonatkozó piaci szabályzatról szóló 5/2015 sz. általánosan kötelező érvényű 

rendeletet az beterjesztett formában, ezen módosításokkal és kiegészítésekkel. 
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Somorja Város Képviselő-testülete a piachelyeken történő árusítás és szolgáltatás feltételeiről 

és a 455/1991 sz. egyéni vállalkozásokról szóló törvényt módosító 178/1998 sz. törvény 

hatályos rendelkezései 3.§ értelmében (a továbbiakban, mint „piaci árusításról szóló 

törvény”), kapcsolódva a 250/2007 sz. fogyasztóvédelmi törvény 22.§ 1. bek. a) pontjához, 

valamint a települési önkormányzatokról szóló 369/1990 sz. törvény hatályos rendelkezései 4. 

§ 3. bek. i) pontja értelmében kiadja 

Somorja város 7/2017 számú általánosan kötelező érvényű rendeletét,   

amellyel kibocsátja a „Kismama- és csecsemőruházati börze” és „Szezonális 

gyermekruha börze” alkalmi vásár piaci szabályzatát, amely kiegészíti Somorja Város piaci 

áruforgalmazás és szolgáltatásnyújtás feltételeiről szóló 5/2014 sz. általánosan kötelező 

érvényű rendeletét (a továbbiakban, mint „ÁKÉR”) és módosítja a városi piacra és az alkalmi 

vásárokra vonatkozó piaci szabályzatról szóló 5/2015 sz. általánosan kötelező érvényű 

rendeletet, amely a következő: 

I. cikkely 

1. A 12. § 2. bek. f) pontja a következő: „Jótékonysági ruhabörze”  

Szervező - eladó: 
A Szlovák Vöröskereszt helyi szervezete,  

Gabona u. 1128, 931 01 Somorja 
 

Helyszín: 

 

a Városi Művelődési Központ épületében, Szél u. 8,  

931 01 Somorja 
 

Időpont: 
 

évente kétszer 
 

Árusítási időszak: 

 

pénteken 08,00 órától 20,00 óráig és szombaton 8,00 órától 12,00 

óráig 
 

2. A 12. § 2. bek. g) pontja a következő:   

g) „Kismama- és csecsemőruházati börze” 

Szervező - eladó: 

 

MC Baba klub polgári társulás a (a továbbiakban, mint „MC  Baba 

klub”), székhelye Gabona u. 1128, 931 1 Somorja 
 

Helyszín: 
 

az MC Baba klub helyiségeiben, Gabona u. 1128, 931 01 Somorja 
 

Időpont: 
 

az adott év áprilisa és októbere 
 

Árusítási időszak: 

 

hétfőn, szerdán és pénteken 8,30 órától 12,00 óráig és csütörtökön  

16,00 órától 18,00 óráig                            
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3. A 12. § 2. bek. h) pontja a következő: 

h) Szezonális gyermekruha börze 

 

Szervező - eladó: 

 

MC Baba klub, polgári társulás a székhelye Gabona u. 11, 931 01 

Somorja 
 

Helyszín: 
 

az MC Baba klub helyiségeiben, Gabona u. 1128, 931 01 Somorja 
 

Időpont: 
 

évente kétszer 2 héten keresztül 
 

Árusítási időszak: 

 

hétfőn, szerdán és pénteken 8,30 órától 12,00 óráig, kedden és 

csütörtökön 16,00 órától 18,00 óráig    
 

      

4. A 15. § 1. bek. a következő: 

1. A piactérre és az alkalmi vásárokra vonatkozó piaci szabályzatok a jelen ÁKÉR 

mellékleteiként annak szerves részét képezik, mégpedig: 

a) a somorjai Városi Piac Szabályzata /1. sz. melléklet/ 

b) a tavaszi vásár Piaci Szabályzata /2. sz. melléklet/ 

c) a tejfalusi búcsú alkalmából szervezett vásár Piaci Szabályzata /3. sz. melléklet/ 

d) a somorjai karácsonyi vásár Piaci Szabályzata /4. sz. melléklet/ 

e) a csölösztői karácsonyi vásár Piaci Szabályzata /5. sz. melléklet/ 

f) a tavaszi vásár Piaci Szabályzata /6. sz. melléklet/ 

g) Jótékonysági ruhabörze /7. sz. melléklet/ 

h) Kismama- és csecsemőruházati börze /8. sz. melléklet/ 

i) Szezonális gyermekruha börze /9. sz. melléklet/    

II. cikkely  

Záró rendelkezés 

1. A jelen ÁKÉR-t Somorja Város Képviselő-testülete a ................ -i ülésén a .......... sz. alatt 

hagyta jóvá. 

2. A jelen általánosan kötelező érvényű rendelet a város hirdetőtábláján ....................-án/én 

történő kifüggesztéstől számított 15. napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Bárdos Gábor 

                                                                                                      a város polgármestere       
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8. számú melléklet – Kismama és csecsemőruházati börze 

 

PIACI SZABÁLYZAT 

„Kismama- és csecsemőruha börze” elnevezésű alkalmi vásárra  

(a továbbiakban „börze“) 

§1 

Általános rendelkezések 

A jelen piaci szabályzat meghatározza a megfelelő mennyiségű saját tulajdonú használt textil 

-, ruházati, sport- és egyéb fogyasztási termékek eladásának feltételeit a piac területén, a 

börze időpontját és az eladási időt. 

Szervező - eladó: MC Baba klub polgári társulás (a továbbiakban, mint „MC  Baba klub”), 

székhelye Gabona u. 1128, 931 01 Somorja 

Helyszín: az MC Baba klub helyiségeiben, Gabona u. 1128, 93101 Somorja 

§2 

Az árusított termékek és szolgáltatások fajtái 

A börzén saját tulajdonú, használt kismama- és gyermekruházati, textil-, sport- és egyéb 

fogyasztási termékek árusíthatók. 

§3 

A piaci termékforgalmazás és szolgáltatásnyújtás feltételei 

1. Az árueladásra és piaci terület létrehozására vonatkozó engedélyt Somorja Városa adja ki. 

§4 

Termékek eladására jogosult személyek 
A börzén csak az MC Baba klub tagjai jogosultak termékeket eladni. 

§5 

Az eladók jogai 

Az eladó köteles: 

a) látható ármegjelölést elhelyezni a terméken,  

b) betartani a piaci szabályzatot,  

c) tisztán tartani az 

árusítóhelyet  

§6 

A börze időpontja, árusítási időszak 

1. A kismama és babaruha börze rendszerint évente kétszer kerül megrendezésre áprilisban 

és októberben 2 héten keresztül. A pontos időpontot a börze szervezője határozza meg. 
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2. Árusítási időszak: hétfőn, szerdán és pénteken 8,30 órától 12,00 óráig, kedden és 

csütörtökön 16,00 órától 18,00 óráig.                                                            

 

§7 

Záró rendelkezés 

1. A jelen piaci szabályzat Somorja Város        sz. általánosan kötelező érvényű rendeletével 

került kihirdetésre       -i hatállyal és annak elválaszthatatlan részét képezi. 

2. A jelen Piaci Szabályzattal nem érintett ügyekben a piaci áruforgalmazás és 

szolgáltatásnyújtás feltételeiről szóló, a jelen Piaci Szabályzatot kibocsátó 5/2014 sz. 

ÁKÉR, valamint a termékforgalmazás és szolgáltatásnyújtás feltételeiről szóló 178/1998 

sz. törvény rendelkezései az irányadóak. 

3. A jelen piaci szabályzatot az alkalmi vásáron látható helyen kell kifüggeszteni. 
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9. számú melléklet - Szezonális gyermekruha börze  

 

PIACI SZABÁLYZAT 

„Szezonális gyermekruha börze” elnevezésű alkalmi vásárra 

(a továbbiakban „börze“) 

§1 

Általános rendelkezések 

A jelen piaci szabályzat meghatározza a megfelelő mennyiségű saját tulajdonú használt 

textil-, ruházati, sport- és egyéb fogyasztási termékek eladásának feltételeit a piac területén, 

a börze időpontját és az eladási időt. 

Szervező - eladó: MC Baba klub polgári társulás (a továbbiakban, mint „MC  Baba klub”), 

székhelye Gabona u. 1128, 931 01 Somorja 

Helyszín: az MC Baba klub helyiségeiben, Gabona u. 1128, 93101 Somorja 

§2 

Az árusított termékek és szolgáltatások fajtái 

A börzén saját tulajdonú, használt gyermekruházati, textil-, sport- és egyéb fogyasztási 

termékek árusíthatók. 

§3 

A piaci termékforgalmazás és szolgáltatásnyújtás feltételei 

1. Az árueladásra és piaci terület létrehozására vonatkozó engedélyt Somorja Városa adja 

ki. 

§4 

Termékek eladására jogosult személyek 

A börzén csak az MC Baba klub tagjai jogosultak termékeket eladni. 

§5 

Az eladók jogai 

Az eladó köteles: 

d) látható ármegjelölést elhelyezni a terméken,  

e) betartani a piaci szabályzatot,  

f) tisztán tartani az 

árusítóhelyet 

§6 

A börze időpontja, árusítási időszak 

1. A szezonális gyermekruha börze évente kétszer kerül megrendezésre 2 héten keresztül. 

A pontos időpontot a börze szervezője határozza meg. 
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2. Árusítási időszak: hétfőn, szerdán és pénteken 8,30 órától 12,00 óráig, kedden és 

csütörtökön 16,00 órától 18,00 óráig.        

                                                     

§7 

Záró rendelkezés 

1. A jelen piaci szabályzat Somorja Város        sz. általánosan kötelező érvényű 

rendeletével került kihirdetésre  -i hatállyal és annak elválaszthatatlan részét képezi. 

2. A jelen Piaci Szabályzattal nem érintett ügyekben a piaci áruforgalmazás és 

szolgáltatásnyújtás feltételeiről szóló, a jelen Piaci Szabályzatot kibocsátó 5/2014 sz. 

ÁKÉR, valamint a termékforgalmazás és szolgáltatásnyújtás feltételeiről szóló 

178/1998 sz. törvény rendelkezései az irányadóak. 

3. A jelen piaci szabályzatot az alkalmi vásáron látható helyen kell kifüggeszteni. 

 


