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MESTO PRIEVIDZA 
 

Námestie slobody 14 
971 01  Prievidza 

 
 

 

 

Pokyny mesta Prievidza pre účastníkov príležitostného trhu 

 

Banícky jarmok 

8. – 10. septembra 2023 

 

 

1. Miesto konania:   Ulica M. R. Štefánika, Námestie J. C. Hronského,  

Svätoplukova ulica, Ulica B. Björnsona, Ulica S. 

Chalupku a Mestský park.  

2. Prevádzkový čas:   08.09.2023 -   08,00h – 20,00h 

občerstvenie-  08,00h – 02,00h 

09.09.2023 -   08,00h – 20,00h 

občerstvenie-  08,00h – 01,00h 

10.09.2023 -   08,00h – 18,00h 

vrátane občerstvenie  

3. Správca trhu:   mesto Prievidza 

4. Charakter trhu:   príležitostný trh určený na predaj remeselných, 

umeleckých, potravinárskych spotrebných výrobkov, poskytovanie rýchleho občer-

stvenia a stravovania i ďalších služieb povolených mestom spojených s kultúrnym 

programom a službami technickej zábavnej činnosti.   

5. Uzávierka prihlášok:  14. júla 2023 

 

 

Výber účastníkov 

Záujemcovia o predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa vyberajú na základe pí-

somne podaných záväzných prihlášok zaslaných mestu s potrebnými prílohami (podľa 

predávaného sortimentu): 

- Osvedčenie o zápise SHR 

- Potvrdenie o vlastníctve pôdy, resp. nájomná zmluva 

- Kód pokladnice (e-kasa) 

- Čestné vyhlásenie o nepoužívaní ERP 

- Rozhodnutie RÚVZ,  
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- Oznámenie o registrácií RVPS 

- Fotokópia registrácie na Daňovom úrade SR- zahraničný účastník 

- Osvedčenie k malo predaju vinárskych produktov- Zákon o vinohradníctve a vinár-

stve č. 313/2009 Z.z. 

 

 

Vydávanie povolení 

Vydávanie povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu 

Banícky jarmok 2023, platenie dane za užívanie verejného priestranstva, resp. nájmu za 

prenájom mestského stánku sa uskutoční: 

 

6. – 7. septembra 2023 (streda, štvrtok)-  08,00h – 14,00h 

na Mestskom úrade Prievidza, Námestie slobody 14, na 1. posch., v zasadačke. 

 

8. – 10. septembra 2023 (piatok, sobota, nedeľa)-  piatok 8. septembra od 

06,00h - Hotel Magura- Námestie J. C. Hronského a ostatný prevádzkový čas bude 

zverejnený vyvesením na organizačnom štábe.  

  

Predávajúci si povolenie môže prevziať po predložení platného občianskeho preu-

kazu. V prípade zastupovania je takáto soba povinná predložiť splnomocnenie na 

zastupovanie.  

 

Cena nájmu za mestské stánky 

Prenajaté miesto v mestských stánkoch sa prideľuje na celú akciu, t.j. 3 dni. Cena za 

nájom sa platí vopred a v plnej výške pri preberaní povolenia podľa veľkosti prenajatého 

stánku, okrem organizácií vykonávajúcich charitatívny predaj.  

 

Poplatky za prenajaté stánky  

  Sortiment/ rozsah služieb  

Výška nájmu 

m2/deň 

    
 

a) občerstvenie, vrátane alko nápojov (medovina) 7,00 € 

b) občerstvenie bez alkoholu, vrátane podplamenník a pod. 5,00 € 

c) potravinársky tovar v spotrebiteľskom balení, údené vyr. 5,00 € 

d) tradičné veľkonočné, hodové a vianočné výrobky 2,50 € 

e) cukrovinky, pukance, cukrová vata, trdelník 3,50 € 

f) ostatný tovar 4,50 € 

g) remeselné výrobky a umelecké diela spojené s ukážkou - 
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V prípade, že sortimentová skladba je zložená z viacerých kategórií, platba za pre-

nájom stánku bude určená podľa sortimentu zaradeného do najvyššej kategórie. 

Umiestnenie do mestských predajných stánkov je možné až po obdržaní právoplat-

ného povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb a zaplatení nájmu a to len do 

stánku určenom v povolení, podľa pokynov organizátora. Bez písomného súhlasu organi-

zátora trhu sa pridelené mestské stánky nesmú zamieňať a je zakázané užívanie verejného 

priestranstva mimo prenajatého stánku. Námestie J. C. Hronského je monitorované kame-

rovým systémom napojeným na MsP Prievidza. Organizátor trhu nezodpovedá za prípadné 

vzniknuté škody na súkromnom majetku nájomcu. Mesto poskytuje k dreveným uzamyka-

teľným stánkom 2 ks zámkov na uzavretie stánku, za poskytnuté zámky zaplatí kauciu 

5,00€, ktorá mu bude vrátená po skončení príležitostného trhu a odovzdaní zámkov organi-

zátorovi.  

 

 

Zásobovanie tovarom 

Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v pešej zóne Námestia J. C. Hronského je po-

volený motorovými vozidlami ráno iba v čase od 06,00h – 08,00h a po skončení času 

predaja a prevádzkového času príležitostného trhu. V inom čase v priebehu dňa je zásobo-

vanie možné len bez použitia vozidla. Parkovanie vozidla na Námestí J. C. Hronského je 

zakázané. 

 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 Predajné miesto sa prideľuje len na trvanie celej akcie, t.j. 3 dni. Daň sa platí vopred 

a plnej výške pri preberaní povolenia a to podľa veľkosti užívania verejného priestranstva. 

Predávajúci platí minimálne za predajné miesto veľkosti 1 pozície (t.j. 3 x 2m). 

 

Príloha č. 2 k VZN č. 11/2019- ustanovené sadzby dane za osobitné užívanie verejného 

priestranstva v eurách/ m2/ deň 

 Za umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov a poskyto-

vanie služieb počas príležitostného trhu Banícky jarmok 

Eurá/ m2/ deň 

   

a) občerstvenie vrátané alko nápojov na priamu konzumáciu 14,00€ 

b) víno, burčiak 8,00€ 

c) občerstvenie na priamu konzumáciu (bez alko nápojov) 10,00€ 

d) umiestnenie stolov a pultov na priamu konzumáciu občer-

stvenia 

0,80€ 

e) potravinársky tovar v spotrebiteľskom balení 7,00€ 
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f) drobné občerstvenie so spotrebou elektrickej energie- 

cukrová vata, pukance, varená kukurica, a pod. 

6,50€ 

g) drobné občerstvenie bez spotreby elektrickej energie- 

cukrovinky, medovníčky a pod. 

5,00€ 

h) kožušiny, kožené odevy, kabáty, nábytok 7,00€ 

ch) remeselné výrobky a umelecké diela 2,50€ 

i) výrobky vlastnej produkcie a prvovýroby (med, ovocie, ze-

lenina, semiačka, koreniny a pod.) 

2,50€ 

j) predmet výroby v živnostenskom liste: odevná, textilná, 

brašnárska, keramika, bižutéria, prútený tovar 

4,50€ 

k) ostatné tovary a služby neuvedené v písm. a) až j) 7,00€ 

l) parkovanie vozidiel pri predajných zariadeniach 1,00€ 

 

 Umiestenie prenosných predajných zariadení- stánkov je možné až po obdržaní prá-

voplatného povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb a zaplatení dane, a to len 

na predajné miesto určené v povolení, podľa pokynov organizátora a príslušníkov Mestskej 

polície Prievidza. Bez písomného súhlasu organizátora trhu sa pridelené mestské stánky 

nesmú zamieňať a je zakázané užívanie verejného priestranstva mimo prenajatého stánku. 

 

 

Umiestnenie atrakcií 

 Miesto pre umiestnenie atrakcií alebo inej zábavnej činnosti v Mestskom parku na 

Ulici S. Chalupku prideľuje referát obchodu a cestovného ruchu Mestského úradu Prievidza. 

Výmera miesta sa neurčuje. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pre lunaparky 

a iné atrakcie je vo výške 0,50€/ m2/ deň. 

 

 

Predávajúci je povinný 

1. Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a po-

skytovania služieb na trhových miestach v úplnom znení: 

a) označiť svoje predajné zariadenie, 

b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, 

c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,  

d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení pre-

daja miesto zanechať čisté a upravené, 

e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 

f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebite-

ľovi kontrolu správnosti váženia, 
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g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb.  

2. Dodržiavať: 

a) VZN mesta Prievidza č. 1/2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie slu-

žieb na trhových miestach na území mesta Prievidza,  

b) VZN mesta Prievidza č. 11/2019 o miestnych daniach, 

c) uznesenie MsR č. 69/20 zo dňa 17.02.2020,  

d) VZN mesta Prievidza č. 9/2019 o udržiavaní čistoty a ochrane verejnej zelene v 

meste Prievidza, 

e) za porušenie ustanovení zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovaní služieb na trhových miestach v platnom znení, môžu kontrolné orgány 

uložiť pokutu, 

f) v prípade porušenia VZN mesta Prievidza č. 1/2023 vrátane Trhového poriadku 

mesta Prievidza, nedodržiavanie čistoty a poriadku na užívanom pozemku  predáva-

júcim- podnikateľom podľa § 27b ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. môže byť 

posudzované ako správny delikt a mesto zaň môže uložiť podľa § 27b ods. 2) pokutu 

6 638 EUR, 

g) v prípade porušenia VZN mesta Prievidza č. 1/2023 vrátane Trhového poriadku 

mesta Prievidza, nedodržiavanie čistoty a poriadku na užívanom pozemku  predáva-

júcim- občanom bez oprávnenia na podnikanie je priestupkom, za ktorého 

nedodržanie podľa  § 86 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch môže mestská polí-

cia uložiť pokutu v blokovom konaní podľa § 48 č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 

 

 

3. Pri kontrole predložiť: 

a) doklad o oprávnení na podnikanie, 

b) povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, 

c) preukaz totožnosti, 

d) doklad o zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva, 

e) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak si to vyža-

duje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 

f) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných pou-

žitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve. 

 

 

Upozornenie organizátora 

a) Organizátor príležitostného trhu upozorňuje na dodržanie epidemiologických opat-

rení Covid-19, ktoré budú platiť Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR v čase 

konania akcie. 

https://prievidza.sk/vzn-9-2019/
https://prievidza.sk/vzn-9-2019/
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b) Telefonicky sa informácie o pridelených pozíciách nepodávajú. 

c) Počet predávajúcich na príležitostných trhoch je limitovaný počtom miest určených 

na predaj. Výber predávajúcich sa uskutoční na základe stanovených kritérií. O defi-

nitívnom pridelení predajného miesta rozhoduje správca. 

d) Svojvoľné premiestňovanie predajných stánkov a zmena predajného miesta bude zá-

važným porušením zásad pokynov pre trhovníkov a bude sankcionované vylúčením 

z predaja.  

e) Organizátor podujatia si vyhradzuje právo výberu sortimentu. 

f) V prípade, že sortiment tovaru prislúcha k viacerým kategóriám, daň za užívanie ve-

rejného priestranstva bude určená podľa sortimentu zaradeného do najvyššej 

kategórie. 

g) 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. 

h) Používať elektrické a plynové spotrebiče s revíziou nie staršou ako 12 mesiacov, 

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

i) Predajca občerstvenia je povinný poskytovať predávané potravinárske výrobky ur-

čené na priamu konzumáciu na papierovom riade a ku konzumácii týchto výrobkov 

používať výlučne drevený príbor. 

j) Ostatné potravinárske výrobky je predajca povinný baliť výlučne do papierových 

obalov. 

k) Predajca je povinný používať absorpčné podložky pod zariadenia s občerstvením a 

v prípade znečistenia použiť adekvátne čistiace prostriedky. 

l) Zákaz vylievať použité oleje, predajca občerstvenia je povinný vylievať výpekový olej 

do nádob na to určených. 

m) Predajca, ktorý predáva nápoje, je povinný zapojiť sa počas doby trvania príležitost-

ného trhu do systému používania vratných zálohovateľných pohárov realizovaného 

prostredníctvom určenej servisnej spoločnosti na základe zmluvy s mestom Prievi-

dza.  

 

 

 

 

       JUDr. Katarína Macháčková 

        primátorka mesta 

 


