
 

TRHOVÝ PORIADOK MESTA PRIEVIDZA 

NA PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY 

 

Veľkonočné trhy, Banícky jarmok, Dni k pamiatke zosnulých,  Vianočné trhy a ďalšie 

krátkodobé príležitostné trhy, ktorých správcom je mesto Prievidza 

 

Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja a poskytovania služieb na príležitostných 

trhoch organizovaných mestom Prievidza podľa VZN mesta Prievidza č. 6/2016 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.    

 

 

§ 1 

Veľkonočné trhy 

 

Veľkonočné   trhy  sa  konajú  na Námestí slobody v rozsahu štyroch  dní, od  pondelka do 

štvrtka,  v týždni  pred  Veľkým piatkom.  Na  tomto trhu  sa  povoľuje  predávať iba sortiment 

výrobkov s  veľkonočnou  tematikou a ľudových remesiel. Predajný  a  prevádzkový čas  sa 

určuje takto:  08.00 h - 18.00 h. 

 

 

§ 2 

  Banícky jarmok 

 

Príležitostný trh sa koná v druhom septembrovom týždni v dňoch piatok - nedeľa, 

v priestoroch na Svätoplukovej ulici, Ulici M. R. Štefánika, Námestia  J. C. Hronského a časti 

Ulice B. Björnsona a Ul. S. Chalupku. Povolený je predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

uvedených v  § 7 tohto trhového poriadku. Zábavné atrakcie sú umiestnené v Mestskom 

parku, na parkoviskách pred Športovou halou a Zimným štadiónom v Prievidzi. Pri atrakciách 

sa povoľuje poskytovanie služieb občerstvenia, s výnimkou alkoholických nápojov, a predaj 

drobného spotrebného tovaru ako sú napríklad balóniky, bižutéria, hračky a pod. Predajný 

a prevádzkový čas  sa určuje takto:  piatok – sobota:  08.00 h - 22.00 h, občerstvenie do 

24.00 h,  nedeľa:  08.00 h - 18.00 h. 

 

§ 3 

Dni k pamiatke zosnulých 

 

Konajú sa sedem dní pred Sviatkom všetkých svätých na Námestí slobody a na trhoviskách. 

Povolený je len predaj sortimentu výrobkov úzko súvisiacich s tematikou príležitostného trhu. 

Čas predaja sa určuje takto:  08.00 h - 18.00 h. 

 

§ 4 

Vianočné trhy 

 

Konajú sa:  

- od 6. 12. do 23. 12. – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia a stravovania. V prípade, 

že 6. 12. (Mikuláš) vychádza na sobotu a nedeľu, rýchle občerstvenie bude v týždni od piatku 

(4., resp. 5. 12.) 

- od 13. do 23. 12. - predaj výrobkov ľudových remesiel, potravinárskych a spotrebných 

výrobkov, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia i stravovania a poskytovanie ďalších 

služieb povolených mestom, týkajúcich sa hlavne vianočnej tematiky. Vianočné trhy sa 



konajú v priestoroch Námestia slobody, Pribinovho námestia, na Ulici G. Švéniho, Ulici Š. 

Moyzesa a na trhoviskách. Povoľuje sa predaj výrobkov a poskytovanie služieb uvedených v 

§ 7 tohto trhového poriadku. Prednosť   má predaj sortimentu výrobkov úzko súvisiacich 

s tematikou príležitostného trhu. Predaj rýb sa povoľuje na Námestí slobody a na  

trhoviskách po splnení stanovených podmienok orgánmi potravinového dozoru.  Predajný  a  

prevádzkový čas  sa určuje takto: - občerstvenie od 5. 12. – 22. 12. od 08.00 h do 21.00 h, 

ostatný sortiment od 13. do 22. 12. od 08.00 do 19.00, 23. 12. od 08.00 do 16.00 h vrátane 

občerstvenia.  

 

§ 5  

Správca príležitostného trhu 

 

1. Správcom príležitostných trhov uvedených v  § 1 až  § 4 tohto trhového poriadku je mesto 

Prievidza (ďalej len mesto). Mesto vydáva povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na príležitostnom trhu.  

2. Správca si vyhradzuje právo pridelenia predajnej plochy podľa sortimentu predávaného 

tovaru a podľa veľkosti požadovanej/zabratej plochy predajného miesta. 

3. O definitívnom pridelení predajného miesta rozhoduje správca. 

 

 

§ 6 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 

1. Na príležitostných trhoch sa zakazuje predaj nekvalitného tovaru a predaj tovaru, pri 

ktorom sa nepreukáže spôsob jeho    nadobudnutia  alebo   pôvod,  s výnimkou predaja 

vlastných použitých textilných, odevných, športových  a iných druhov spotrebného tovaru 

fyzickými osobami medzi sebou.  

2. Na príležitostných trhoch sa môžu predávať tieto výrobky: 

    a) potravinové výrobky stanovené v § 4 v úvodnej časti  tohto VZN, 

    b) zeleninové a  kvetinové sadivo, dreviny, črepníkové,  rezané, sušené   a umelé  kvetiny,           

        vianočné stromčeky, vence z čečiny a kvetov a ďalšie predmety z nich, 

    c) remeselné výrobky, úžitkové, ľudovoumelecké, umelecké a ozdobné predmety, knihy, 

okrasná  

        keramika, obrazy, 

    d) spotrebný tovar - textilné výrobky, odevy, obuv, domáce potreby,  elektrické  výrobky,  

        spotrebná elektronika, drobný tovar, výrobky z papiera,  kozmetika,  drogériový tovar, 

športové  

        potreby, hračky a pod. 

    e) sladkovodné trhové ryby 

 

3. Na príležitostných trhoch možno poskytovať tieto služby: 

    a) brašnárske služby, 

    b)  tetovanie umývateľnými prostriedkami, 

    c) maľovanie portrétov, fotografovanie. 

    d) prevádzkovanie zariadení ľudovej zábavy (kolotočov).  

 

 4. Na príležitostných trhoch sa zakazuje predaj výrobkov uvedených v § 6 zák. č. 178/1998 

Z.z. 

  

 

 



 

§ 7 

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

 

1. Na príležitostných trhoch môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a právnické 

osoby na základe povolenia  vydaného mestom. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa 

vykonáva v predajných zariadeniach s dočasným stanovišťom (ďalej len v stánkoch), ktoré 

na tento účel postaví na mieste konania sa príležitostného trhu mesto alebo v stánkoch 

s dočasným stanovišťom vo vlastníctve predávajúceho. 

2. Počet  predávajúcich na príležitostných trhoch je limitovaný počtom miest určených na 

predaj. Výber predávajúcich sa uskutoční na základe stanovených objektívnych kritérií. Pri 

splnení podmienok a veľkom záujme predávajúcich rozhodne dátum doručenia písomnej 

záväznej prihlášky mestu. V prípade existencie väčšieho počtu záujemcov o rovnakú 

kategóriu predajného miesta rozhodne žreb. Systém prideľovania predajných miest je 

časovo obmedzený a je uvedený v pokynoch na príslušný príležitostný trh. 

3. Počas príležitostných trhov nie je povolené premiestňovanie predajných stánkov a zmena 

lokality - zmena prideleného predajného  miesta určeného v povolení vydanom mestom. 

4. Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné dodržiavať všetky 

platné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa trhového predaja a podriadiť sa 

kontrole vykonávanej oprávnenými osobami. Ďalej sú povinné: 

a) poskytovať informácie o predávanom výrobku  a zabezpečiť jeho označenie, ako aj 

označenie potravinárskych výrobkov podliehajúcich pokazeniu dátumom minimálnej 

trvanlivosti; súbežné používanie ďalších označení, najmä grafických symbolov a 

piktogramov nie je týmto dotknuté, 

b) používať elektrické a plynové spotrebiče s revíziou nie staršou ako 12 mesiacov; 

schválený a platný doklad o revízii musí v prípade kontroly predložiť, 

c) pri predaji potravín, ovocia, zeleniny, zemiakov a produktov podobného charakteru 

používať vhodné debničky, podložky a prepravky - tovar sa nesmie umiestňovať na zem, 

d) zabezpečiť vyhovujúce a kapacitne postačujúce chladiace zariadenia na uloženie a 

vystavenie mäsových výrobkov, mäsových polotovarov a mliekarenských výrobkov; 

zásobovanie stánkov riešiť tak, aby nedochádzalo k hromadeniu výrobkov mimo 

chladiacich priestorov, 

e) zabezpečiť dostatočné množstvo čistého a vhodného obalového materiálu pre predaj 

nebalených potravín; pri manipulácii s potravinami je povinný používať potrebné 

pracovné pomôcky – kliešte, vidličky, lopatky a pod., 

f) používať len poháre a podnosy na jedno použitie pri predaji nápojov na priamu 

konzumáciu a pokrmov rýchleho občerstvenia, 

g) podľa možnosti vyčleniť pri predaji potravinárskych výrobkov pracovníka na príjem 

a výdaj peňazí za zakúpený tovar, 

h) pri predaji potravín v originálnom balení od výrobcu je predávajúci povinný preukázať 

doklad o nadobudnutí tovaru; zakázané je predávať výrobky po dátume spotreby alebo 

dátume  minimálnej trvanlivosti, 

i) osoby manipulujúce s potravinami musia mať vhodný pracovný odev a pokrývku hlavy, 

základné vybavenie na dodržiavanie osobnej hygieny - vodu, čistiace prostriedky, utierky, 

j) všetky osoby, ktoré vyrábajú, manipulujú a uvádzajú do obehu potraviny a pokrmy  musia 

byť zdravotne a odborne spôsobilé podľa zákona  č. 355/2007  Z. z. a Vyhlášky MZ SR č. 

585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných 

ochorení, 

k) dodržiavať druh vhodného sortimentu pre predaj na príležitostnom trhu, 



l) udržiavať produkt v predpísanej teplote,  zabrániť riziku kontaminácie a zabezpečiť 

ochranu pred nepriaznivými vplyvmi (slnko, prach, vlhko, a pod.), 

m) v prípade predaja alkoholických nápojov zabezpečiť viditeľné označenie s textom: zákaz 

predaja osobám mladším ako 18 rokov, 

n) pri predaji občerstvenia vylievať výpekový olej do nádob na to určených. 

5. Zásobovanie predajných stánkov tovarom je autami povolené v čase od 06.00 - 08.00 h. 

Počas predajného a  prevádzkového  času  príležitostného trhu je zásobovanie možné len 

bez použitia motorového vozidla. 

6. Pokiaľ predávajúci predáva výrobky alebo poskytuje služby v  stánku  umiestnenom na 

tento účel mestom, zaplatí mestu nájom. Výšku nájmu na jednotlivé príležitostné trhy 

zverejní správca trhu v pokynoch na príslušný príležitostný trh. Pri predaji výrobkov alebo 

poskytovaní  služieb vo vlastných stánkoch zaplatí predávajúci mestu daň za užívanie 

verejného priestranstva podľa  VZN o miestnych daniach. 

 

 

§ 8 

Povinnosti predávajúcich na príležitostných trhoch 

 

1. Predávajúci na príležitostnom trhu musí mať: 

 a) oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu, 

 b povolenie na predaj vydané mestom, 

 c) doklad o nadobudnutí tovaru, 

 d) elektronickú registračnú pokladnicu, 

 e) tovar a poskytované služby musí mať riadne označené cenami, 

 f) úradne overené váhy, miery a závažia,  

 g) predajné miesto označené  podľa osobitných predpisov (obchodné meno, IČO, ...), 

 h) doklad o zaplatení dane za užívanie predajného miesta alebo nájomného za 

stánok,  

          ch) preukaz totožnosti. 

2. Predaj môžu zabezpečovať len predávajúci, resp. osoby uvedené v povolení na predaj 

(ďalej len oprávnená osoba), v opačnom    prípade musí byť medzi predávajúcim a 

oprávnenou osobou uzatvorená zmluva o pracovnom pomere.  

 

 

 

§ 9 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny 

 

Predávajúci  je povinný dodržiavať predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a bezpečnostné 

predpisy, udržiavať predajné miesto v čistote a po skončení predaja zanechať predajné 

miesto čisté a upratané, prenajatý stánok udržiavať a odovzdať v prevádzkyschopnom stave. 

Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný vložiť do kontajnerov. Drevené 

prepravky a kartónové škatule nie je dovolené vyhadzovať do kontajnerov, predávajúci je 

povinný zabezpečiť ich likvidáciu na vlastné náklady.  Zakazuje sa vylievanie použitých 

olejov do verejných vpustí ako i vylievanie iných nečistôt v stánkoch a ich okolí. Povrch 

verejného priestranstva musí zostať nepoškodený.  Pri poskytovaní pohostinských služieb 

a služieb rýchleho občerstvenia  musí mať predávajúci súhlasné stanovisko úradu verejného 

zdravotníctva, zabezpečenú  pitnú tečúcu teplú a studenú vodu a vhodné odkanalizovanie.    

                                              

 

 



 

 

§ 10 

Kontrolné orgány 

 

Predaj na trhových miestach, dodržiavanie trhového poriadku a ďalších platných všeobecne 

záväzných právnych predpisov kontrolujú v rozsahu svojich právomocí správca trhoviska,  

príslušníci Mestskej polície v Prievidzi a  štátne kontrolné orgány. 

 

§ 11 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Tento trhový poriadok vypracoval a predložil na schválenie správca príležitostných trhov – 

mesto Prievidza.  

2. Trhový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi dňa 30. 05. 2016. 

 

 

 


