Príloha č. 1 k VZN 1/2020
Trhový poriadok príležitostného trhu “Strážčanský jarmok”
čl. I
Miesto a čas konania
1. Príležitostný trh „Strážčanský jarmok" organizovaný Mestom Strážske sa koná na verejnom
priestranstve: Námestie Alexandra Dubčeka, parkovisko pri mestskom úrade, cesta za mestským
úradom s priľahlou zelenou plochou. Správcom tohto trhového miesta je Mesto Strážske.
2. „Strážčanský jarmok“ sa koná spravidla v mesiaci máj dva po sebe nasledujúce dni (spravidla piatok
a sobota).
3. Čas predaja počas trhu:
- piatok 8.00 – 21.00 hod., stánky s občerstvením do 02.00 hod. nasledujúceho dňa
- sobota 8.00 – 21.00 hod., stánky s občerstvením do 02.00 hod. nasledujúceho dňa
čl. II
Spôsob prihlásenia
1. Organizačný výbor jarmoku zverejní na webovej stránke mesta Strážske termín konania jarmoku,
spôsob a podmienky prihlásenia v zmysle trhového poriadku príležitostného trhu (ďalej len trhový
poriadok).
2. Predajcovia – záujemcovia o predajné miesto prejavia záujem o účasť na trhu alebo jarmoku zaslaním
prihlášky/žiadosti na Mesto Strážske, Mestský úrad, Nám. A. Dubčeka 300, Strážske poštou, osobne
prípadne elektronicky, v ktorej uvedú náležitosti a priložia doklady podľa čl. V, odseku 1 a 2.
čl. III
Spôsob predaja
1. Predaj sa uskutoční vo vlastných stánkoch na trhových miestach podľa zaplateného poplatku v zmysle
sadzobníka a ponuky.
2. Podnikateľský subjekt ‐ predajca poplatok zaplatí v zmysle sadzobníka v termíne určenom
organizačným výborom. V prípade naplnenia kapacity jarmoku si organizačný výbor jarmoku
vyhradzuje právo ďalších záujemcov odmietnuť.
3. Výstavbu stánkov si zabezpečujú predajcovia sami na mieste určenom organizačným výborom
najskôr deň pred začatím konania príslušného trhu alebo jarmoku v čase od 06,00 hodiny a
najneskôr do dňa konania jarmoku do 08.00 hodiny ráno na vlastné náklady a
nebezpečenstvo, pokiaľ organizačný výbor nerozhodne inak.
4. Prívod elektrickej energie a vody do stánku si zabezpečuje účastník sám na vlastné náklady.
5. Likvidáciu predajných stánkov si zabezpečuje predajca na vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady,
pri stánkoch ponúkajúcich občerstvenie maximálne do 12,00 hodiny v nedeľu. Pri ostatných stánkoch
maximálne do 22,00 hodiny posledného dňa konania jarmoku.
6. Stánky s rýchlym občerstvením budú umiestnené vo vyhradených lokalitách.
7. Predaj zo zeme a z nehygienických stolov nie je povolený.
8. Pri predaji sú predajcovia povinní dodržiavať pokyny Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v
Michalovciach a nariadenia organizačného výboru jarmoku usporiadateľov označených menovkou a
príslušníkov mestskej polície.
9. Čistenie stánkov a ich okolia zabezpečí zodpovedný vedúci stánku priebežne počas prevádzky.
10. Verejné priestranstvá v areáli jarmočniska, ich čistotu a údržbu zabezpečuje Mestský podnik

mesta Strážske.

Čl. IV
Druhy predávaných výrobkov a poskytovania služieb

1. Na príležitostnom trhu sa môžu predávať
a) spotrebné výrobky, najmä textilné a odevné výrobky, obuv, a hračky,
b) domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, kozmetika a drogéria, papierenské
výrobky,
c) úžitkové, ľudovoumelecké, umelecké a ozdobné predmety, bižutéria a klenoty,
d) kvety, priesady, ovocné stromy, ozdobné kry a semená,
e) knihy, tlačoviny, audio a video nosiče,
f) sklo, porcelán, keramika,
g) starožitnosti a zberateľské predmety,
h) včelie produkty
i) potravinárske výrobky, pri predaji ktorých musia byť splnené podmienky podľa osobitných
predpisov a ktoré boli schválené príslušným orgánom úradnej kontroly potravín
- med a výrobky z neho, pri vlastnej produkcii sa predávajúci preukáže potvrdením o registrácii
včelára podľa zákona o veterinárnej starostlivosti na príslušnej Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správe,
- huby čerstvé jedlé a spracovateľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkarni,
ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov, predajca čerstvých húb musí byť držiteľom
osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
- produkty rastlinného pôvodu ako ovocie, zelenina (musí byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých
častí, ovocie akostne roztriedené a označené odrodou), predajca musí byť registrovaný na priamy
predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov na príslušnej Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správe,
- produkty živočíšneho pôvodu (čerstvé mäso, mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky) iba z
pojazdných prevádzkarni, na prevádzkovanie ktorých boli príslušným úradom verejného
zdravotníctva vydané súhlasné rozhodnutia,
- cukrovinky a trvanlivé pečivo, byliny a koreniny čerstvé a sušené, pochutiny,
- balené potraviny, ich predaj je dovolený z priestorov krátkodobých stánkov, ktoré majú súhlasné
rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva na ambulantný predaj potravín,
- pekárenské výrobky,
- lesné plodiny,
- sušené ovocie, orechy, mandle – spracované a balené oprávnenými výrobcami, - nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste: nealkoholické nápoje, káva, čaj, medovina,
punč, víno, pivo,
- jedlá určené na priamu konzumáciu na mieste: domáce koláče, šišky, trdelníky, gofre, palacinky,
langoše, hot-dog, hamburgery, cukrová vata, popcorn, zemiakové špirály, pečené gaštany, varená
kukurica, nebalená zmrzlina,
- balené zmrzlinové krémy a balená zmrzlina,
2. Na príležitostnom trhu sa môžu poskytovať služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, len z mobilných prívesov, na
používanie ktorých boli príslušnými úradmi verejného zdravotníctva vydané súhlasné rozhodnutia,
resp. z krátkodobých stánkov, na používanie ktorých boli za týmto účelom vydané príslušnými úradmi
verejného zdravotníctva súhlasné rozhodnutia,
b) rôzne druhy atrakcií,
c) umelecká a remeselná tvorba a jej predvádzanie,
d) oprava dáždnikov,
e) brúsenie nožov, nožníc a iných nástrojov,
f) oprava a čistenie obuvi,
g) výroba kľúčov,
h) fotografické služby.

čl. IV
Poplatky za trhové miesto
1. Poplatok za trhové miesto pre stánok sa vyberá podľa sadzobníka schváleného mestským
zastupiteľstvom, prípadne podľa ponuky.
2. Organizačný výbor príslušného trhu alebo jarmoku môže rozhodnúť, že miesta v niektorých
lokalitách, alebo vo všetkých lokalitách bude prideľovať formou dražby, pričom poplatok za trhové
miesto určené v trhovom poriadku v meste Strážske je minimálnou cenou pre dražbu.
3. Prezentáciu voľnočasových krúžkov a organizácií z mesta v čase konania príležitostného trhu
povoľuje organizačný výbor (na základe žiadosti) bez odplaty v lokalite určenej organizačným
výborom.
4. Predajcovia môžu požiadať v prihláške/žiadosti o oslobodenie od poplatku prípadne o zľavu, ak sa
jedná o výrobky vyrábané tradičným spôsobom – remeselná výroba a sami tieto výrobky vyrábajú.
Remeselníci, ktorí budú predvádzať výrobu priamo na mieste počas jarmoku sú oslobodení od
poplatku. Remeselníci, ktorí budú svoje výrobky len predávať, majú 50 % zľavu za miesto pre
predajný stánok.
čl. V
Povinnosti účastníkov
1. Podnikateľské subjekty ‐ predajcovia, sú povinní podať poštou, osobne, elektronicky písomnú
prihlášku/žiadosť, v ktorej uvedú dĺžku stánku, spôsob a miesto parkovania a predajcovia ponúkajúci
občerstvenie aj počet stolov a stoličiek pri stánku, potrebu napojenia na vodu a elektrinu.
2. Ku prihláške/žiadosti priložia
a) kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, prípadne
b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, prípadne
c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité
výrobky predávané v primeranom množstve.
Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb je aj:
a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitných predpisov (rozhodnutie RÚVZ, stanoviska RVPS, registrácia na priamy predaj a
dodávanie malého množstva prvotných produktov), ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie
služieb, na ktorý sa takýto doklad vyžaduje,
b) fotokópia strany označenej ako Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej
pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej
registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného
predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú
registračnú pokladnicu.
3. Každý stánok musí byť vybavený registračnou pokladnicou v zmysle platných predpisov. Médium pre
funkčnosť registračnej pokladnice si zabezpečuje každý predajca sám na vlastné náklady.
4. Predajné stánky musia byť estetické a na viditeľnom mieste označené:
- potvrdením o zaplatení poplatku za trhové miesto
- obchodným menom podnikateľa a sídlom
- menom a priezviskom osoby, zodpovednej za činnosť prevádzkarne
- v prípade fyzických osôb menom a priezviskom fyzickej osoby
5. Povinnosti pri predaji na trhových miestach sú upravené v § 11 zák. č. 178/1998 Z.z. a predávajúci sú
povinní ich dodržiavať.
6. Parkovanie je zabezpečené vo vyhovujúcich lokalitách určených organizačným výborom.
7. Poplatok za trhové miesto musí byť zaplatený v termíne určenom organizačným výborom.

8. Každý účastník jarmoku je povinný dodržiavať tento trhový poriadok a záväzné pokyny organizačného
výboru.
9. Majitelia stánkov zodpovedajú za kultúrne vystupovanie predávajúcich, za udržiavanie čistoty v
stánku i v jeho okolí. V prípade nedodržania trhového poriadku a pokynov príslušníkov štátnych
orgánov ako aj pokynov organizačného výboru príslušných trhov a jarmokov, alebo hrubého
správania voči organizátorom a konkrétnym orgánom bude predajca vykázaný z príslušného trhu
alebo jarmoku bez nároku na vrátenie alikvotnej čiastky zaplateného poplatku a najbližší trh alebo
jarmok mu nebude v prípade jeho záujmu pridelené predajné miesto.
10. Zásobovanie stánkov sa vykoná do 30 minút pred začiatkom predaja.
11. Stráženie stánkov i tovaru počas predaja, vo večerných i nočných hodinách si zabezpečuje každý
účastník sám na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Poriadkovú službu na trhovisku zabezpečujú usporiadatelia a príslušníci mestskej polície.
2. Mesto Strážske si vyhradzuje právo počas jarmoku vydať zákaz prevádzkovania hudby alebo iných
činností rušiacich aktivity organizované mestom.
3. Na trhovisku nie je povolené predávať tovar dovezený zo zahraničia bez vyžadovaných dokladov.
Predajca je povinný mať u seba a na vyzvanie predložiť doklad o spôsobe nadobudnutia tovaru.
4. Povolenie na umiestnenie stánku nenahrádza povolenie iného orgánu príslušného na rozhodnutie.
5. Predajca, ktorý bude z trhoviska vykázaný z dôvodu porušenia zásad vyplývajúcich z organizačného
poriadku, sa poplatok za trhové miesto nevracia. Poplatok za trhové miesto nebude vrátené ani
účastníkovi, ktorý nebude spokojný s umiestnením v lokalite, prípadne bude žiadať o jeho vrátenie z
dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.
6. Organizátor si vyhradzuje právo neprideliť účastníkovi ‐ predajcovi predajné miesto v prípade, že
porušil na predchádzajúcich trhoch alebo jarmokoch trhový poriadok.
7. Za mimoriadne nepriaznivých podmienok môže organizačný výbor odstúpiť od konania trhu bez
povinnosti úhrady nákladov účastníkov. Poplatok za trhové miesto bude účastníkom vrátený v plnej
výške.
8. Veci neupravené týmto trhovým poriadkom sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a
pokynmi organizačného výboru.

Správca trhoviska: Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22, IČO: 00325813

Príloha č. 2 k VZN 1/2020

Cenník poplatkov
za trhové miesta príležitostného trhu „Stražčanski jarmok“
1. Poplatky za predajné miesta:

Poplatky pre predajné stánky (textil, obuv, hračky, spotrebný materiál, remeselné
výrobky*, výrobky z medu, cukrovinky, cukrová vata, popcorn...) - námestie
Miesto pre stánok do 3 m .................. 30 €
Miesto pre stánok od 3 - 4 m ............. 40 €
Miesto pre stánok od 4 - 7 m ............. 60 €
Miesto pre stánok od 7 - 8 m ............. 80 €
Poplatky pre stánky s rýchlym občerstvením s ambulantným predajom (langoše, trdelník,
gofry, zemiakové špirály, hot-dog, hamburger - námestie
Miesto pre stánok do 3 m .................. 50 €
Miesto pre stánok od 3 - 4 m ............. 60 €
Miesto pre stánok od 4 - 7 m ............. 80 €
Miesto pre stánok od 7 - 8 m ............. 100 €
/v areáli námestia sa z alkoholických nápojov smie predávať len pivo a medovina, v
prípade predaja piva alebo nalievanej medoviny sa cena zvýši o 30 Eur.
Poplatky pre stánky s reštauračným občerstvením - parkovisko
Občerstvovací stánok do 5 m ................... 130 €
Občerstvovací stánok do 8 m ................... 160 €
Občerstvovací stánok do 10 m ................. 200 €
1 ks stôl vrátane stoličiek (pred stánkom) ............ 3 €
Poplatok za umiestnenie auta pri stánku ............. 5 €
Poplatky za detské atrakcie a kolotoče:
- elektrické autíčka, trampolína, 3Dkino, vodné gule
nafukovacie hrady a podobné ............ 30 € /za každú atrakciu/
- kolotoče a iné podobné zariadenia ..... 160 € /za areál – trávnatá plocha popri ceste/
Prívod elektrickej energie a vody do stánku si zabezpečuje účastník sám na vlastné náklady.
Poplatok za odber elektrickej energie - reštauračné zariadenia /parkovisko/......... 25 €
Poplatok za odber elektrickej energie malé odbery
– popcorn, cukr.vata, ambulantný predaj /námestie/......... 10 €
• Poplatok za odber pitnej vody ..................... 5 €
•
•

2. *Remeslá
Za remeslá sa považujú len tí remeselníci, ktorí budú svoje výrobky vyrábať počas jarmoku
a sú oslobodení od poplatku. Tí, čo budú len predávať, majú 50 % zľavu za miesto pre
predajný stánok.

3. V prípade, že predajca uhradí poplatok (poplatok za predajné miesto pre predajné stánky,
poplatok pre stánky s občerstvením, poplatok za detské atrakcie a kolotoče) a nebude sa
môcť zúčastniť predaja z akéhokoľvek dôvodu, poplatok sa mu nevracia.

