
vydaný v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a zákonom č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „zákon“) a s VZN č. 27/2007, ktorým sa upravujú podmienky 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Nitra 
pre trhové miesto s ambulantným predajom vo výstavnom areáli agrokomplex  
NÁRODNÉ  VÝSTAVISKO, štátny podnik
Výstavná ul. 4, Nitra

Správca a prevádzkovateľ: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
 Výstavná ul.4, Nitra
 IČO: 36 855 642

Povolený sortiment predaja:
a) prvotné a spracovateľské produkty rastlinného pôvodu určené na priamy predaj 

konečnému spotrebiteľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 
/NARIADENIA VLÁDY č. 360/2011, č. 359/2011 Z.z., Zákon č. 152/1995 Z.z., Zákon 
č. 39/2007 Z.z., Zákon č. 178/1998 Z.z., pochádzajúce z registrovaných alebo 
schválených prevádzok na príslušnej RVPS.

b) rýchle občerstvenie, jedlá a nápoje určene na priamu konzumáciu
c) balené zmrzlinové výrobky, cukrovinky
d) balené medovníčky, vianočné oblátky. Uvedené výrobky musia byť od oprávne-

ných výrobcov.
e) rastlinné výrobky z pestovateľskej činnosti (ovocie, zelenina, kvety),
f ) osivá (za podmienok dodržiavania zákona č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osi-

vách),
g) lesné plodiny, ak predávajúci má súhlas vlastníka lesného pozemku na ich zber,
h) čerstvé huby, za predpokladu, že predávajúci má „Osvedčenie o odbornej spôso-

bilosti na predaj“, sušené huby vyrábané a balené oprávnenými výrobcami,
i) živé vianočné stromčeky, čečina, šišky a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad 

o spôsobe ich nadobudnutia,
j) konzumné ryby
k) dekoračné kytice, predaj rastlinného materiálu
l) záhradkárske potreby
m) prípravky pre výživu a ochranu rastlín
n) živočíšne produkty určené na priamy predaj konečnému spotrebiteľovi v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov /NARIADENIA VLÁDY č. 360/2011, 
č. 359/2011 Z.z., Zákon č. 152/1995 Z.z., Zákon č. 39/2007 Z.z., Zákon č. 178/1998 
Z.z.,/ pochádzajúce z registrovaných alebo schválených prevádzok na príslušnej 
RVPS.

o) spotrebný tovar (kusový textil, odevy, obuv, domáce potreby, výrobky spotrebnej 
elektrotechniky, drobný tovar, papierenský tovar, kozmetika, drogériový tovar, 
športové potreby  a hračky),

p) drobné remeselné a umelecké výrobky, keramické výrobky,
q) knihy, denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych 

diel alebo iných diel,
r) žreby,
s) iné po prerokovaní a schválení správcom a prevádzkovateľom.
t) možno poskytovať pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stra-

vovanie podľa osobitných predpisov.

Zákaz predaja:
a) zbrane a strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky II. a III. tr.,
b) tlačoviny a iné veci ohrozujúce mravnosť,
c) tabak a tabakové výrobky,
d) lieh, destiláty a iné alkoholické a nealkoholické nápoje podomácky vyrobené,
e) jedy, omamné a psychotropné látky, lieky,
f ) automobilové a motocyklové súčiastky,
g) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy, živé a neživé zvieratá s vý-

nimkou rýb,
h) výsekové mäso, mäkké mäsové výrobky a rýchlo kaziace sa jedlá, ako je zabíjač-

ková kaša, krvavničky, tlačenka – ak tieto potraviny živočíšneho pôvodu nie sú 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi a sú zakázané zákonom č. 178/998 
Z.z., alebo sú v rozpore s VZN.

i) sekaná, majonézové výrobky, krémy, šľahačka - ak tieto potraviny živočíšneho 
pôvodu nie sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi a sú zakázané zákonom 
č. 178/998 Z.z., alebo sú v rozpore s VZN.

j) mlieko, mliečne výrobky, bryndza - ak tieto potraviny živočíšneho pôvodu nie sú 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi a sú zakázané zákonom č. 178/998 
Z.z., alebo sú v rozpore s VZN.

k) vajcia - ak tieto potraviny živočíšneho pôvodu nie sú v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi a sú zakázané zákonom č. 178/998 Z.z., alebo sú v rozpore 
s VZN.

l) zákaz poskytovania služieb, ktoré ohrozujú mravnosť, urážajú náboženské cítenie 
a pod.

Správca môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov, 
pokiaľ je to v záujme návštevníkov areálu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Podmienky predaja:
1. Správca vymedzí trhové miesta v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. 

podľa potreby a charakteru podujatia.

TRHOVÝ PORIADOK
2. Správca určí trhové dni počas trvania veľtrhov, výstav a podujatí a upraví predaj-

ný čas podľa potreby a charakteru podujatia a to:
  počas trvania veľtrhov, výstav a krátkodobých podujatí v čase od 

 07.00 hod. do 18.00 hod. a počas akcie „Burza exotov a Farmárske trhy“ 
 v čase od 05.00 hod. do 11.00 hod. 

3. Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce /mesta/ predávať:
 • fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie,
 • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej produkcie 

 a lesné plodiny,
 • občania predávajúci použité vlastné výrobky v primeranom množstve medzi

 sebou.
4. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi:
 • Oprávnenie na podnikanie
 • Doklad o nadobudnutí tovaru
 • Zdravotný preukaz /v prípade predaja potravinárskeho tovaru/
 • Zoznam zodpovedných osôb, ktoré budú predaj vykonávať
 • Doklad o oznámení o registrácii resp. schválení na príslušnej RVPS pre

  príslušnú komoditu.
 • Fotokópiu – „IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE“ a „ZÁZNAM DAŇOVÉHO ÚRADU“

 z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané
 pridelenie daňového kódu pokladnice.

 • Ak  nie ste povinný používať pokladnicu,  predložiť čestné vyhlásenie 
 s uvedením príslušného ustanovenia zákona 289/2008 Z. z., v ktorom
 uvediete, že nie ste  povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu. 

5. Predávajúci zašle prihlášku na predaj so zoznamom komodít, ktoré chce predá-
vať. V prípade predaja potravinárskeho tovaru zašle rozhodnutie z Regionálneho 
verejného zdravotníctva Nitra a  Regionálnej veterinárnej a potravinovej sprá-
vy

6. Správca vymedzí taxatívne priestory na prevádzku predaja a vyhradzuje si právo 
na základe splnenia nasledovných kritérií uprednostniť prevádzkovateľov:

 • Kvalita
 • Dodržiavanie hygienických zásad
 • Dostupnosť cien
 • Splnenie záväzkov voči AX
 • Bezproblémová prevádzka
 • Čistota okolia prevádzky
7. Správca si vyhradzuje právo schválenia cenníka ponúkaných tovarov a služieb 

predložený predávajúcim.
8. Predávajúci je povinný označiť predávané výrobky a poskytované služby správ-

nou cenou.
9. Predávajúci viditeľne označí trhové miesto:
 • Názvom firmy
 • Schváleným cenníkom tovarov a služieb
10. Predávajúci je povinný:
 • dodržiavať stanovený predajný čas, ktorý bude aktualizovaný k jednotlivým 

výstavám a podujatiam
 • dodržiavať presnú plochu trhového miesta určenú správcom
 • udržiavať miesto predaja v súlade so zásadami nájomnej zmluvy medzi nájom-

com a prenajímateľom
 • udržiavať miesto a jeho bezprostredné okolie v poriadku a čistote
11. Ku každému trhovému miestu bude vyčlenený obslužný priestor, ktorý tvorí 30% 

z celkovej plochy trhového miesta, plocha na sedenie a budú fakturované podľa 
platného cenníka.

12. Cena trhového miesta pri predaji , cena obslužného priestoru, cena plochy na se-
denie podľa vopred dohodnutých podmienok je stanovená na základe platného 
cenníka pre daný rok.

13. Predávajúci musí používať elektrickú registračnú pokladňu podľa osobitných 
predpisov.

14. Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia. Tovar a výrob-
ky je povinný na požiadanie zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať.

15. Predávajúci môžu parkovať vozidlá len na vyhradených parkoviskách Agrokom-
plexu na základe zakúpeného parkovacieho preukazu.

Kontrola predaja na trhových miestach:
1. Dozor nad predajom na trhových miestach môžu kontrolovať: 
 a) riaditeľ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. 
 b) námestník riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.
 c) poverení zamestnanci agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.
2. Kontrolu na trhovom mieste môžu vykonať príslušné orgány štátnej správy (SOI, 
SPOI, Mesto Nitra a orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín.
        
Sankcie:
1. V prípade nedodržania dohodnutých zmluvných podmienok a porušenia trhové-
ho poriadku je správca je oprávnený:
 a) uložiť predávajúcemu pokutu vo výške 100% celkovej ceny nájomného a 
objednaných služieb na akciu, 
 b) okamžite ukončiť predaj. 

Zodpovedný za vytvorenie podmienok  predaja, kontrolu a dodržiavanie trhového 
poriadku je správca a prevádzkovateľ.

V Nitre dňa: 01.01. 2019


