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Čl. I. Úvodné ustanovenia 

 

1.  Mesto Strážske na základe § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a predpisov a zákona a zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja  výrobkov    a poskytovaní služieb 
na trhových miestach v znení neskorších zmien a predpisov   v y d á v a   toto Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Strážske o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach. 
2.  Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je úprava podmienok predaja výrobkov a 
poskytovanie služieb na trhových miestach  na území mesta,  povinnosti fyzických a právnických osôb 
pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach. 

 
Čl. II. Základné pojmy 

 
1. Na účely tohto VZN sa rozumie: 

a. trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené 
na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj, ako aj iné ako verejné priestranstvo alebo 
nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo 
príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhoch alebo výstave alebo ak 
ide o predajnú akciu, 

b. trhoviskom, nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvalé vyhradené na sústredený predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb, 

c. tržnicou,   kryté   zariadenie   trvale   účelovo   určené    na    predaj    výrobkov a poskytovanie 
služieb v prevádzkarňach a na prenosných predajných zariadeniach, 

d. príležitostným trhom, predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom 
na takýto  predaj,  najmä  jarmoky,  sezónne  a výročné trhy a sústredený  predaj  vlastných   
použitých   textilných,   odevných   športových  a iných spotrebných výrobkov v primeranom 
množstve fyzickými osobami medzi sebou.  

e. ambulantným predajom, predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných 
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve 
pred prevádzkarňou. Za stánok s dočasným stanovišťom a prenosné predajné zariadenie sa 
nepovažujú predajné zariadenia, na zriadenie ktorého sa vyžaduje stavebné povolenie podľa 
osobitného predpisu, 

f. stánkom s trvalým stanovišťom, stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou prevádzkou, 
ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený predávajúcim alebo 
prenajatý predávajúcemu. 

 
2. Na účely tohto VZN sa za trhové miesta nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo 
prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré  organizačne, priestorovo a technologicky 
patrí k prevádzkarni. 

Čl. III.  
Zriadenie trhového miesta a povoľovanie predaja výrobkov  

a poskytovania služieb na trhových miestach 
 
 
1. Trhové miesto zriaďuje mesto. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na 
zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva mesto. Na zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom 
priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je potrebný 
súhlas vlastníka nehnuteľnosti.  
2. . Pri povoľovaní trhového miesta sa prihliada na  
- ochranu verejného poriadku,  
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- verejný záujem,  
- bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb.  
3. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Mesto vydá povolenie na predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa čl. III. ods. 
4., písm. a), b) a c) tohto VZN.  
4. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe 
žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb. Splnenie podmienok podľa článku V 
tohto VZN sa preukazuje predložením:  
a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov,  
b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej 
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,  
c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité 
výrobky predávané v primeranom množstve.  
5. 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.  
6. Ak je žiadateľom osoba podľa čl. III. ods. 4., písm. b) tohto VZN preukáže, že je vlastníkom pozemku, 
na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého 
pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie 
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.  
7. Mesto je povinné dokumenty predložené ku žiadosti o povolenie na predaj výrobkov  uchovať päť 
rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli predložené. O vydaní povolenia na predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb na trhovom mieste mesto elektronicky bezodkladne informuje Finančné 
riaditeľstvo Slovenskej republiky. 

 
Čl. IV. 

Zriadené trhové miesta 
 
Mesto Strážske zriaďuje: 
 
a) trhovisko na ulici Mierovej, parkovisko pri detskom ihrisku, správcom trhoviska je Mestský podnik 
služieb Mesta Strážske,  
 
b) trhové miesto určené na príležitostný trh „Strážčanský jarmok“ – Námestie A. Dubčeka, parkovisko 
pri mestskom úrade, cesta za mestským úradom a priľahlá zelená plocha, správcom tohto trhového 
miesta je mesto,  
 
c) trhové miesta určené na ambulantný predaj  
- všetky verejné priestranstvá - správcom trhových miest na ambulantný predaj je mesto. 
 

Čl. V. 
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 

 
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky a poskytovať služby  
a) právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,  
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b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej 
činnosti alebo lesné plodiny,  
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou. 
 

Článok VI. 
Druhy predávaných výrobkov a poskytovania služieb  

 
1. Na trhovom mieste uvedenom v čl. IV písm. a) - trhovisko sa môžu predávať  
a) 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,,  
b) slepačie vajcia za podmienok stanovených orgánom potravinárskeho dozoru, 
c) 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,  
c) balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok stanovených orgánom 
potravinárskeho dozoru, 
d) lesné plodiny,  
f) včelie produkty, 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, 
g) spotrebné výrobky, najmä textilné a odevné výrobky, obuv, a hračky, 
h) domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, kozmetika a drogéria, papierenské 
výrobky, 
i) kvety, priesady, ovocné stromy, ozdobné kry a semená,  
j) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky.  
 
2. Na trhovom mieste uvedenom v čl. IV písm. a) - trhovisko sa môžu poskytovať služby  
a) oprava dáždnikov,  
b) brúsenie nožov, nožníc a iných nástrojov,  
c) oprava a čistenie obuvi, 
d) výroba kľúčov, 
e) fotografické služby. 
 
3. Na trhových miestach uvedených v čl. IV písm. b)  - príležitostný trh 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,  
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- 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 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 360/2011 
Z.z. 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, 
 
4. Na trhových miestach uvedených v  čl. IV písm. b) – príležitostný trh 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. 
 
5. Na trhových miestach uvedených v čl. IV písm. c) – ambulantný predaj sa môžu predávať  
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel, 
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,  
c) nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste: nealkoholické nápoje, káva, čaj, medovina, punč, 
víno, pivo, 
d) 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, 
d) potraviny  
- 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 
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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,  
- sušené ovocie, orechy, mandle – spracované a balené oprávnenými výrobcami, -  
- balené mrazené krémy a balená zmrzlina, 
e) ovocie a zelenina,  
f) kvetiny, dreviny, priesady,  
g) žreby okamžitých lotérii a žrebových vecných lotérií,  
h) sladkovodné trhové ryby 
 
6. Na trhových miestach uvedených v čl. IV písm. c) – ambulantný predaj sa môžu poskytovať služby  
a) čistenie peria a paplónov,  
b) oprava dáždnikov,  
c) brúsenie nožov, nožníc a iných nástrojov, 
d) výroba kľúčov, 
e) fotografické služby.  
 
7. 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,  
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,  
f) jedy, omamné a psychotropné látky,  
g) lieky,  
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,  
i) chránené druhy živočíchov,  
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb.  
 
8. Na trhových miestach sa zakazuje predaj tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho 
nadobudnutia alebo jeho pôvod.  
 
9. Ambulantný predaj pri cestách mimo územia mesta je zakázaný. 
 

 
Čl. VII 

Trhové dni a poplatky za trhové miesta 
 

1. Trhové dni, prevádzkový a predajný čas:  
a) trhovisko – pondelok až sobota:    prevádzkový čas:      od 6.00 do 18.00 hod. 
                          v mesiacoch apríl až december   predajný čas:        od 7.00 do 17.00 hod. 
 
b) príležitostný trh – „Strážčanský jarmok“ –   dni konania jarmoku spravidla piatok a sobota v  
      mesiaci máj - jún: 
      prevádzkový čas od 6.00 h do 03.00 h nasledujúceho dňa, 
      predajný čas od 8.00 h do 02.00 h nasledujúceho dňa,  
 
d) ambulantný predaj – pondelok až nedeľa:  prevádzkový čas od 6.00 h do 18.00 h.,  
      predajný čas od 7.00 h do 17.00 h., 
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2. Poplatky za trhové miesta:  
a) trhovisko – podľa cenníka trhoviska,  
b) príležitostné trhy – podľa cenníka príležitostného trhu,  
c) ambulantný predaj – podľa VZN o miestnych daniach  
 

Čl. VIII  
Povinnosti predávajúcich a správcu na trhových miestach 

 
1. Predávajúci na trhových miestach je povinný  
a) predajné miesto musí byť estetické a označené obchodným menom podnikateľa, názvom prevádzkárne, 
v prípade fyzických osôb menom fyzickej osoby, 
b) dodržiavať trhový poriadok,  
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,  
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať 
predajné miesto čisté a upratané,  
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,  
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu 
správnosti váženia, 
 
 
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi a orgánom dozoru  
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 
mieste a preukaz totožnosti,  
b) povolenie na užívanie verejného priestranstva a doklad o zaplatení za trhové miesto,  
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter 
predávaného tovaru a poskytovaných služieb,  
d) pri predaji húb doklad o odbornej spôsobilosti,  
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich oprávnenom nadobudnutí,  
f) doklad o nadobudnutí tovaru, hlavne u fyzických osôb predávajúcich rastlinné a živočíšne výrobky z 
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, ak vzniklo podozrenie, že predávané výrobky 
pochádzajú z inej ako vlastnej činnosti.  
 
3. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho  
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti,  
b) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,  
c) dodržiavanie trhového poriadku,  
d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti.  
 
4. Správca trhového miesta je povinný písomne oznamovať konanie každého hromadného podujatia 
spojeného s poskytovaním stravovania a občerstvenia Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v 
Michalovciach a každé povolenie ambulantného predaja potravín.  
 

Čl. IX 
Kontrola a sankcie 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú  
a) mestská polícia,  
b) poverení zamestnanci mesta.  
2. Za porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie uloží 
mesto podľa § 27 b ods. 1  pokutu do výšky 6 638 €.  
3.  Orgán dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, orgány úradnej kontroly potravín, mesto)  uloží pokutu vo 
výške do 17 000 € fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá  



8 
 

- zriadila trhové miesto bez povolenia (čl. III. ods. 1 tohto VZN)  
- predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (čl. III. ods. 3 tohto VZN) alebo ktorá 
predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (čl. VI. ods. 7 tohto VZN) alebo ktoré nie sú 
určené mestom na predaj (čl. IV. tohto VZN), alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len počas 
príležitostných trhov, resp. v pojazdných predajniach, na ktoré neboli vydané rozhodnutia príslušným 
orgánom úradnej kontroly potravín,  
- porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách (čl. VI. ods. 9  tohto VZN).  
 

Čl. X 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Strážskom na zasadnutí dňa 12.03.2020 uznesením č. 
250/2020. 
2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia. 
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 24 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb zo dňa 29.4.1999 a VZN č. 25 Trhový poriadok trhoviska.  
 
 
 
 
V Strážskom, 14. 4. 2020 
 
 
 
        Ing. Vladimír Dunajčák  
              primátor mesta 
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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. 
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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,  
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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 
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- 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 
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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. 
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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.   
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Príloha č. 3 k VZN 1/2020 

 

TRHOVÝ PORIADOK PRE 

Mestské trhovisko ul. Mierová  
 

čl. I 

Správa trhoviska, trhové dni,  osoby oprávnené na predaj 

 

1. Mestské trhovisko sa nachádza na ulici Mierovej, parkovisko pri detskom ihrisku, správcom trhoviska  
        je Mestský podnik služieb Mesta Strážske. 

2. Trhové dni pre Mestské trhovisko je:  pondelok ‐ sobota v mesiacoch apríl až december 

- prevádzkový čas: od 6.00 do 18.00 hod. 

- predajný čas: od 7.00 do 17.00 hod. 

3. Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach: 

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných 
predpisov, 

b) fyzické osoby, predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo 
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny (vlastné prebytky), 

c) predávať výrobky podľa bodu 3 písmena a) a b) môžu za rovnakých podmienok i 
občania iných členských štátov Európskej  únie. 

4. Počet trhových stolov sa  v prípade väčšieho záujmu zvýšiť – pridaním vlastných stolov po 
konzultácii so správcom. 

 
čl. II 

Povolené druhy predávaných výrobkov 

 

1. Na mestskom trhovisku je povolené predávať: 
a) 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,,  
b) slepačie vajcia za podmienok stanovených orgánom potravinárskeho dozoru, 
c) 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,  
c) balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok stanovených orgánom 
potravinárskeho dozoru, 
d) lesné plodiny,  
f) včelie produkty, 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, 
g) spotrebné výrobky, najmä textilné a odevné výrobky, obuv, a hračky, 
h) domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, kozmetika a drogéria, papierenské 
výrobky, 
i) kvety, priesady, ovocné stromy, ozdobné kry a semená,  
j) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky.  
 

2. Na trhovom mieste uvedenom v čl. IV písm. a) - trhovisko sa môžu poskytovať služby  
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a) oprava dáždnikov,  
b) brúsenie nožov, nožníc a iných nástrojov,  
c) oprava a čistenie obuvi, 
d) výroba kľúčov, 
e) fotografické služby. 

 

3. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste 
nenahrádza povolenie iných orgánov na predaj tovarov  uvedených v čl. II. bod 1 
a 2. 

 
č. III 

Zákaz predaja niektorých výrobkov 

 

1. Na trhoviskách je zakázané predávať: 

a) zbrane a strelivo, 

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky, 

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 

d) tabak a tabakové výrobky, 

e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, 

f) jedy, omamné psychotropné látky, 

g) lieky, 

h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 

i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné 
živočíchy, 

j) živé zvieratá, s výnimkou trhových konzumných rýb, 

k) výsekové mäso, mäso drobných zvierat, zveriny, mäsové výrobky, 

l) mlieko a mliečne výrobky, 

m) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín. 

 

2. Na trhoviskách je zakázané: 

- prevádzkovať a zúčastňovať sa hazardných hier, 

- manipulovať so stolmi a ďalšími predajnými miestami bez vedomia správcu trhoviska, 

- realizovať predaj mimo trhoviska, 

 
čl. IV 

Práva a povinnosti správcu trhovísk 

 

1. Práva a povinnosti správcu trhovísk: 

a) vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku, 

b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku, 

c) zabezpečiť hygienické vybavenie, 

d) udržiavať čistotu a poriadok na trhoviskách, 

e) vykázať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny správcu trhoviska, 

f) kontrolovať u predávajúceho: 

− oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie 
mestského úradu na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, 

− doklad o nadobudnutí tovaru, 

− používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov, 
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− udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb 

a po ich skončení 

− dodržiavanie trhového poriadku, 

− formu a spôsob predaja výrobkov a poskytovaných služieb, 

− pri predaji húb osvedčenie o znalosti húb predávajúceho. 
 

 
čl. V 

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

 

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 

a) označiť svoje predajné zariadenie menom podnikateľa, názvom prevádzkárne, v prípade fyzickej 
osoby menom fyzickej osoby, 

b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, 

c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, udržiavať 
miesto predaja a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať 
predajné miesto čisté a upratané, 

d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 

e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim 
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia, 

f) opustiť v stanovenom čase  priestory trhoviska s motorovým vozidlom (výnimku 
povoľuje poverený pracovník správcu trhoviska alebo organizátora akcie), 

g) nerealizovať predaj zo zeme, 

 

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska (resp. 
organizátorovi akcie) a orgánom dozoru: 

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
na trhovom mieste a preukaz totožnosti, 

b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení za predajné 
miesto alebo iný doklad opravňujúci užívať predajné miesto, 

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 

d) pri predaji húb doklad o ich znalosti, 

e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu, 

f) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných 
použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve. 

 

3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť orgánom dozoru 
na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že 
predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej 
činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín. 

 
čl. VI 

Spôsob určenia poplatkov 

 

1. Spôsob určenia poplatkov za predajné miesto: 

 
Poplatky za trhové miesta sa realizujú týmito spôsobmi: 
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a) sezónnym  poplatkom, 

b) mesačným poplatkom, 

c) denným poplatkom. 

 
Cenník poplatkov pre mestské trhovisko je prílohou č. 4 . 

 
čl. VII 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny 

 

1. Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote a poriadku, po 
skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané. 

2. Správca trhovísk zabezpečí čistotu a poriadok ostatných priestorov trhovísk. 

3. Správca trhovísk zabezpečí rozmiestnenie odpadových nádob v primeranom 
množstve, a zároveň aj ich pravidelné vyprázdňovanie. 
 

 
čl. VIII 

Povinnosti kupujúcich 

 

1. Účastník trhu (občan – kupujúci) je povinný: : 

a) dodržiavať trhový poriadok, 

b) dodržiavať pokyny správcu trhoviska, 

c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzuje cenu tovaru (dochádza k uzavretiu kúpnej 
zmluvy), 

d) prevziať si doklad o kúpe (zaplatení tovaru), ktorý je potrebný pri reklamácii tovaru. 

 
čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Cena pri predaji tovarov, vecí a poskytovaní služieb sa dojednáva dohodou medzi predávajúcim a 
kupujúcim, v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

2. Na právne vzťahy medzi občanmi, ktoré vznikli kúpou, predajom alebo výmenou tovarov a vecí na 
trhovisku primerane sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

 

3. Správca trhoviska nezodpovedá za škody a straty vecí, ktoré by vznikli účastníkom trhu ich 
neopatrnosťou. 

 

 

Správca trhoviska: Mestský podnik služieb mesta Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22, IČO: ............... 
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      Príloha č. 4 k VZN 1/2020 

C E N N Í K 

poplatkov pre Mestské trhovisko ul. Mierová  

 

1. Za jedno miesto 

 
a) sezónny poplatok (apríl – december): 350,00 € 

 
b) mesačný poplatok: 50,00 € 

 
c) denný poplatok 3,00 € 

 
d) predajcovia s jedným produktom v malom množstve  0,50 € 

 
2. Za pridané vlastné stoly                                                                                        1 bm – 2 € 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


