
V súlade so znením ustanovení VZN mesta Senica  č.60/2014 
 

je  možné  na  tomto  trhovom  mieste  
 
 

–  predávať: 
 

     a) potravinový tovar: 
 
     1.  čerstvé ovocie, čerstvá  zelenina a zemiaky      
     2.  sušené ovocie 
     3.  výrobky z ovocia a zeleniny 
     4.  spracované ovocie a zelenina (kvasená kapusta) 
     5.  ovocné a zeleninové šťavy 
     6.  vajcia po splnení požiadaviek podľa osobitných predpisov             
     7.  med a výrobky z medu po splnení požiadaviek podľa osobitných predpisov  
     8.  mäso hydiny a králikov po splnení požiadaviek podľa osobitných predpisov 
     9.  mäsové výrobky po splnení požiadaviek podľa osobitných predpisov             
   10.  mliečne výrobky po splnení požiadaviek podľa osobitných predpisov             
   11.  strukoviny, olejniny a výrobky z nich 
   12.  obiloviny a obilné výrobky 
   13.  mlynské, pekárske a cukrárske  výrobky 
   14. orechy a výrobky z nich 
   15. čokoláda, cukrovinky 
   16. pochutiny 

17. lesné plodiny 
18. jedlé čerstvé huby a spracovateľsky balené huby, spracované v prevádzkárni,   
      spĺňajúcej požiadavky podľa osobitných predpisov      
19. živé sladkovodné trhové ryby 
 

       b)  ostatný tovar 1: 
 

 1.  kvetiny, priesady, sadenice a semená 
 2.  ozdobné vence, čečina  

       
 c)  ostatný tovar 2: 
 
 1. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky 
 2. knihy, denná  a periodická  tlač 
 3. žreby okamžitých lotérií a žrebových  vecných  lotérií                
 4. záhradkárske potreby. 
 
 
 
–  poskytovať tieto služby: 

 
       1.  pohostinské  služby, rýchle občerstvenie     
       2.  brúsenie nožov, nožníc a nástrojov 
       3.  oprava dáždnikov 
       4.  kľúčová služba 
       5.  oprava obuvi, tašiek a koženej galantérie 
       6.  čistenie obuvi. 
 



ZÁKON č.178 
o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) 
 v znení neskorších predpisov 

 
v §6  zakazuje predaj niektorých výrobkov na trhových miestach, 

vrátane tohto, na ktorom sa práve nachádzate ! 
 
 
Na trhových miestach  sa zakazuje predávať: 
 
 
a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,  
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,  
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na  
    fajčenie a neobsahujú tabak,  
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické  
     nápoje;  
    zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných      
    trhoch, 
f) jedy, omamné a psychotropné látky, 
g) lieky, 
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
i)  chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné  
    živočíchy a invázne druhy živočíchov, 
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových  
   rýb a na predaj domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny,  
   domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na  
   propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami  
   chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného  
   orgánu veterinárnej správy, 
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,  
l)  huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených  
    sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa  
    požiadavky podľa osobitných predpisov. 
 


