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Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov apodľa § 5 ods. 1 zákona Č. 178/1998 Z.z. 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 (ďalej len
zákon")
"
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 5/2020, ktorým sa mení a doplňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 11/2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská
a príležitostné trhy na území mesta Prešov.
l.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 11/2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre
trhoviská a príležitostné trhy na území mesta Prešov sa mení a doplňa takto:

1. V Článku 1 sa za odsek 2 pís. c) vkladá nové pís. d), ktoré znie:
d) Trhový poriadok pre príležitostné trhy na území Mesta Prešov, ktorých správcom je fyzická
osoba, resp. právnická osoba na základe povolenia primátora mesta (Príloha 04).
2. V Článku 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
4. Príloha 04: Trhový poriadok pre príležitostné trhy na území Mesta Prešov, ktorých správcom
je fyzická osoba, resp. právnická osoba na základe povolenia primátora mesta.
3. V Prílohe 03 Článku 1 ods. 1. pís. a) Prešovské trhy - návrat k tradíciám, mení na
KOŇARFEST.
4. V Prílohe 03 Článku 4 ods. 1. Na prešovských trhoch - návrat k tradíciám, mení na
KOŇARFEST.
5. Za článok 4 sa vkladá článok 5, ktorý znie:
Článok 5
Od roku 2021 sa hlavným organizátorom prešovských trhov stane mesto Prešov
v spolupráci s PKO a oddelením kultúry, a to buď na uliciach Hlavnej, Jarkovej,
Slovenskej alebo na parkovacej ploche pred mestskou halou v Prešove.
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II.
Účinnost'
dňom od vyhlásenia.

V Prešove dňa

.

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

Príloha 04

TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY NA ÚZEMÍ MESTA PREŠOV,
KTORÝCH SPRÁVCOM JE FYZICKÁ OSOBA, RESP. PRÁVNICKÁ OSOBA NA
ZÁKLADE POVOLENIA PRIMÁTORA MESTA
Článok 1
Správa príležitostných trhov

1. Správcu pre rôzne príležitostné trhy na verejnom priestranstve dočasne určenom na
príležitostný trh, povoľuje každoročne primátor mesta na základe žiadosti fyzickej, resp.
právnickej osoby, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska
alebo príležitostného trhu (ďalej len "správca"), a to vydaním Povolenia na zriadenie
príležitostného trhu (ďalej len "povolenie"), s označením mena, priezviska a adresy
bydliska správcu trhoviska, ak je ním fyzická osoba, alebo názov a adresu sídla, ak je ním
právnická osoba.
Článok 2
Určenie priestranstva príležitostného trh

l.

Realizovanie príležitostných trhov na verejných priestranstvách je podmienené vydaním
rozhodnutia k zvláštnemu užívaniu miestnych a účelových komunikácii, resp. povolenie
na užívanie verejného priestranstva, ktoré vydá príslušný útvar Mestského úradu
v Prešove na základe žiadosti.
Článok 3
Označenie príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných výrobkov
a poskytovaných služieb

1. Správca je povinný označiť príležitostný trh údajmi o druhoch predávaných výrobkov
a poskytovaných služieb.
Na príležitostných trhoch spravovaných správcom je povolený predaj týchto výrobkov:
a) potravinárske výrobky (farmárske výrobky, pečivo, perníky, syry, med, potraviny na
prípravu vegetariánskych a vegánskych jedál a pod.),
b) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, ktoré vyhovujú hygienickým
požiadavkám stanovených v osobitných právnych predpisoch,
c) ovocie, zelenina, ktoré vyhovujú hygienickým požiadavkám stanovených v
osobitných právnych predpisoch,
d) včelí med je povolené predávať len na základe platného súhlasu príslušnej Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy o registrácii činnosti na predaj medu,
e) medovina, pivo a víno, ktoré vyhovujú hygienickým požiadavkám stanovených
v osobitných právnych predpisoch.
2. Na príležitostných trhoch spravovaných správcom možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby,
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b) služby rýchleho občerstvenia a stravovania,
3. Na príležitostných trhoch spravovaných správcom sa zakazuje predávať výrobky
stanovené v osobitnom právnom predpise').
Článok 4
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať
1. Predávajúci na príležitostných trhoch u správcu príležitostných trhov je povinný:
a) zabezpečiť si povolenie na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhovom
mieste,
b) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných právnych predpisov,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu
podľa osobitných právnych predpisov,
d) udržiavať miesto predaj výrobkov a poskytovaných služieb v čistote, po skončení
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) dodržiavať požiadavky na predaj požívatín a potravín podľa osobitných právnych
predpisov,
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
g) predávať výrobky v správnej hmotnosti, rmere alebo množstve a umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov, informovať spotrebiteľa
o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo o charaktere poskytovaných služieb plniť
povinnosti stanovené osobitnými právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa,
h) predávať výrobky a poskytovať služby v predpísanej kvalite, ak kvalita nie je
predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak
spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely,
i) predávať len na mieste určenom správcom trhového miesta a dodržiavať jeho pokyny,
j) vylúčiť z predaja tovar zdravotne nespôsobilý, neznámeho pôvodu, čiastočne narušený
alebo zjavne znehodnotený.

Článok 5
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na príležitostných trhoch
Druh príležitostných trhov, obdobie konania, trhové dni, predajný a prevádzkový čas na
príležitostnom trhu bude určené v povolení v zmysle Článku 1 bod 1.

l)

§ 6 zákona č. 178/1998 Z .z. 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.
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Článok 6
Technické, prevádzkové a estetické podmienky, dodržiavania čistoty a hygieny počas
predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich ukončení
1. Predaj sa uskutočňuje v predajných stánkoch, ktoré si predajcovia zabezpečujú sami
na vlastné náklady, prípadne v spolupráci so správcom príležitostných trhov.
2. Rozmiestnenie stánkov sa uskutoční podľa plánu vypracovaného správcom
príležitostných trhov a odsúhlasí príslušný útvar Mestského úradu v Prešove pred
vydaním rozhodnutia, resp. povolenia v zmysle Článku 2 bod 1.
3. Napojenie na zdroj elektrickej energie zabezpečí správca príležitostných trhov vo
vlastnej réžii, objednaním u správcu verejného osvetlenia.
4. Správca je povinný oznámiť zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane (príslušnému útvaru MsÚ v Prešove), za účelom vyrubenia dane za
užívanie verejného priestranstva, najneskôr v deň začatia osobitného užívania
verejného priestranstva.
5.

Správca je v plnej miere zodpovedný za organizovanie trhov, za dodržiavanie
právnych predpisov súvisiacich s realizáciou príležitostných trhov.

6. Správca je povinný zabezpečiť zberné nádoby na komunálny odpad, vznikajúci na
príležitostnom trhu a zabezpečiť jeho pravidelný zvoz.
7. Správca je povinný po ukončení príležitostných trhov odovzdať verejné priestranstvo
čisté a upratané.

Článok 7
Zverejnenie povolenia a trhového poriadku
Tento trhový poriadok vrátane Povolenia na zriadenie príležitostného trhu je povinný správca
zverejniť na viditeľnom mieste v čase konania príležitostného trhu.
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