
Mesto	Šamorín,	Mestský	úrad,	Hlavná	37,	931	01	Šamorín
______________________________________________________________

    
                               
                                                                                               

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 ( ďalej len „VZN“)  a ktorým sa 
vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a pre príležitostné trhy  v znení VZN č. 5/2015

Návrh VZN:     -   vyvesený na úradnej tabuli mesta  dňa : 16. 10. 2017   

                          -  zverejnený na internetovej adrese mesta  dňa :  16. 10. 2017

                             
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:   do(včítane):  26. 10. 2017

Doručené pripomienky  (počet):  0

VZN schválené Mestským zastupiteľstvom v Šamoríne, dňa  16. 11. 2017, pod č.:28/2017/V

VZN vyvesené  na úradnej tabuli mesta Šamorín, dňa 23. 11. 2017

VZN nadobúda účinnosť dňom  08. 12. 2017
 

                                                                      za mesto: H. Piačeková



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 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 ( 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  p r i e s t o r o c h M e s t s k é h o k u l t ú r n e h o s t r e d i s k a ,                                             
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.



3. V § 12 ods. 2 písm. h) znie:

h) Burza sezónneho detského ošatenia

Usporiadateľ – predajca: Materské centrum Baba klub, 
            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 16. 11. 2017   
pod č.: 28/2017/V.

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta, dňa 08. 12. 2017.

Gabriel Bárdos
primátor mesta



 
 
 
 

                                                     Príloha č. 9 
                                                                                                 k VZN č. 7/2017, v znení  
                                                                                                 VZN č. 5/2014 a VZN č. 5/2015 

        
 
 
 

TRHOVÝ PORIADOK 
pre príležitostný trh “Burza sezónneho detského ošatenia” (ďalej len “burza”) 

 
§1 

Všeobecné ustanovenia 
 
Tento trhový poriadok určuje podmienky predaja vlastných použitých textilných, odevných, 
športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve na trhovom mieste, termín 
konania burzy, predajný čas. 
 
Usporiadateľ – predajca: Materské centrum Baba klub o.z. (ďalej len MC Baba klub) so sídlom 
Obilná ul.č.1128, 93101 Šamorín 
 
Miesto konania: v priestoroch Materského centra Baba klub, Obilná ul. č. 1128, 93101 Šamorín 
 

§2 
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 
Na burze možno predávať vlastné použité detské textilné, odevné, športové a iné spotrebné 
výrobky. 
 

§3 
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhoch 

 
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov vydáva mesto Šamorín. 
 

§4 
Osoby oprávnené predávať výrobky 

 
Na burze môžu predávať len poverení členovia MC Baba klub. 
 

§5 
Povinnosti predávajúcich 

 
Predávajúci je povinný: 
a, zreteľne označiť predávané výrobky cenou 
b, dodržiavať trhový poriadok 
c, udržiavať predajné miesto v čistote 
 
 
 



 
 
 
 

 
§6 

Termín konania burzy, predajný čas 
 
1. Burza sezónneho detského ošatenia sa koná dvakrát ročne po dobu 2 týždňov. Presný termín     
    konania určuje usporiadateľ burzy. 
 
2.Predajná doba v dňoch pondelok, streda a piatok sa určuje od 8:30 do 12:00 a v utorok a štvrtok  
    od 16:00 – 18:00 hod.  

 
§7 

Záverečné ustanovenie 
 
1. Tento Trhový poriadok bol po schválení vydaný Všeobecne záväzným nariadením mesta 
Šamorín  
    č. 7/2017  s účinnosťou od 08. 12. 2017  a tvorí jeho nedeliteľnú súčasť. 
 
2.Vo veciach neupravených týmto Trhovým poriadkom platia ustanovenia VZN č. 5/2014 o     
   podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a ktorým sa vydáva  
   Trhový poriadok pre trhovisko a pre príležitostné trhy  v znení VZN č. 5/2015 a ustanovenia  
   zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb v  
   platnom znení. 
 
3. Tento Trhový poriadok na príležitostnom trhu sa zverejní na viditeľnom mieste. 
 
 
 
 
 



                                     
 
 
 

                                    Príloha č. 8  
                                                                                    k VZN č. 7/2017, v znení  VZN č. 5/2014 

                                            a VZN č. 5/2015 
 
 

TRHOVÝ PORIADOK 
pre príležitostný trh “Burza tehotenského a novorodeneckého ošatenia” (ďalej len “burza”) 
 

§1 
Všeobecné ustanovenia 

 
TentoTtrhový poriadok určuje podmienky predaja vlastných použitých textilných, odevných, 
športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve na trhovom mieste, termín 
konania burzy, predajný čas. 
 
Usporiadateľ – predajca: Materské centrum Baba klub o.z. (ďalej len MC Baba klub) so sídlom 
Obilná ul.č.1128, 93101 Šamorín 
 
Miesto konania: v priestoroch Materského centra Baba klub, Obilná ul. č. 1128, 93101 Šamorín 
 

§2 
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 
Na burze možno predávať vlastné použité tehotenské a novorodenecké textilné, odevné, športové a 
iné spotrebné výrobky. 
 

§3 
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhoch 

 
1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov vydáva mesto Šamorín. 
 

§4 
Osoby oprávnené predávať výrobky 

 
Na burze môžu predávať len poverení členovia MC Baba klub. 
 

§5 
Povinnosti predávajúcich 

 
Predávajúci je povinný: 
a, zreteľne označiť predávané výrobky cenou 
b, dodržiavať trhový poriadok 
c, udržiavať predajné miesto v čistote 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
§6 

Termín konania burzy, predajný čas 
 
1. Burza sezónneho tehotenského a novorodeneckého ošatenia sa koná dvakrát ročne spravidla v  
   apríli a októbri po dobu 2 týždňov. Presný termín konania určuje usporiadateľ burzy. 
 
 
2.Predajná doba v dňoch pondelok, streda a piatok sa určuje od 8:30 do 12:00 a v utorok a štvrtok  
   od 16:00 – 18:00 hod.  

 
 

§7 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Tento Trhový poriadok bol po schválení vydaný Všeobecne záväzným nariadením mesta  
    Šamorín č.  7/2017 s účinnosťou od 08. 12. 2017 a tvorí jeho nedeliteľnú súčasť. 
 
2. Vo veciach neupravených týmto Trhovým poriadkom platia ustanovenia VZN č. 5/2014 o   
   podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a ktorým sa vydáva  
   Trhový poriadok pre trhovisko a pre príležitostné trhy  v znení VZN č.5/2015 a ustanovenia  
   zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb v  
   platnom znení. 
 
3. Tento Trhový poriadok na príležitostnom trhu sa zverejní na viditeľnom mieste. 


