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Mesto Prešov podľa § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaderú v znení
neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. I 78/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.
455/1981 Zb. o živnostenskom podnikatú (živnostenský zákon) v znení neskorších (ďalej le~
4·
"zákon") vydáva toto
Vyvesené dňa

Jo -11- 1016

11. 1016

Zvesené dfla _ _ __:__ _ _ _ __

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11/2016,
ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská
a príležitostné trhy na území mesta Pre.šov

Článok l
Predmet a pôsobnost' nariadenia
l. Týmto všeobecne záväzným nariadením

(ďalej

len "nariadenie") sa vydävajú Trhové
poriadky pre trhoviská a príležítostné trhy na území mesta Prešov (ďalej len "trhové
poriadky"). Trhové poriadky obsahujú: názov a adresu sídla správcu trhových miest;
určenie priestranstva trhových miest v meste Prešov (ďalej len "mesto"), druhy
predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach; podmienky, za
ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať; údaje o trhových
dňoch, predajnom a prevádzkovom čase; pravidlá prenajímania prenosných predajných
zariadení alebo predajného miesta; spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo
za prenajatú plochu~ pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov
a poskytovania služíeb a po skončení prevádzky 1).

2. Týmto nariadením sa vydávajú trhové poriadky uvedené v prílohách tohto nariadenia, a to:
a) Trhový poriadok pre trhoviská, ktorých správcom je spoločnosť Technické služby
mesta Prešov, a.s. (Príloha Ol),
b) Trhov)' poriadok pre príležitostné trhy, ktorých sprävcom je Park kultúry a oddychu
Prešov, mestská príspevková organizácia (Príloha 02),
c) Trhový poriadok pre príležitostné trhy, ktorých správcom je spoločnosť 4 SPORT, s.r.o.
(Príloha 03).

!) § 5, ods. 2 zákona č. 178/I998 Z .z. o podmicry,kach pré'daja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znen! nesk<riich predpisov.

c:'
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Článok2

Orgány dozoru a sankcie
Dozor nad dodržiavaním povinnosti
sprd.vuje osobitnými právnymi predpismi 2>.

podľa

toho nariadenia a pri ukladaní sankcií sa

Článok3

ZáverUné a zrušovacie ustanovenia
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie
dňa 30.09.2016 a zvesený dňa 12.10.2016.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schvá1i1o ho Mestské zastupiteľstvo
mesta Prešov dňa 09.11.2016 uznesením č. 499/2016.
3. Toto všeobecne záväzné nariadeni~ baln vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa
1 4;..............
NOV.1016 a zvesene
•
• dňa
• ...............
3O. NOV.. ZOl0
......
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa l. decembra 2016.
5. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušujú.:
a) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2009, ktorým sa vydáva Trhový
poriadok správcu MSS PREŠOV, s.r.o .•
b) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2009, ktorým sa vydáva Trhový
poriadok správcu Technické služby mesta Prešov, a.s.,
c) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2009, ktorým sa vydáva Trhový
poriadok správcu PKO Prešov,
d) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2011, ktorým sa vydáva Trhový
poriadok správcu 4 SPORT, s.r.o.

Článok4
Zoznam pn1oh

1. Príloha Ol : Trhový poriadok pre trhoviská na území mesta, ktorých správcom je
spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a.s.
2. Príloha 02: Trhový poriadok pre trhoviská na Uzemí mesta, ktorých správcom je Park
kultú.ry a oddychu Prešov, mestská príspevková organizácia.

2

zákon 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 živno~1enskom podnikani (živnostenský zákon) v zneni
neskorších predpisov a zákona č. 3 72/1990 Zb. o priestupkoch v zneni nesko~ich predpisov.

) Napr.

9
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3. Príloha 03: Trhový poriadok pre trhoviská na území mesta" ktorých správcom je
spoločnosť 4 SPORT. s.r.o.

H NOY.201l

V Prešove dňa ................ .

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

Príloha Ol, 114

TRHOVÝ PORIADOK PRE TRHOVISKÁ NA ÚZEMÍ MESTA, KTORÝCH
SPRÁVCOM JE SPOLOČNOSŤ TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PREŠOV, a.s.
Článok l
Určenie

priestranstva trhovísk

l. Na území mesta sú zriadené tieto trhoviská:
a) Trhovisko "SÍDLISKO III - CENTRUM" umiestnené na Prostejovskej ulici
v Prešove,
b) Trhovisko "WEBEROVA" umiestnené na Weberovej ulici v Prešove,
c) Trhovisko "ŠVÁBY" umiestnené na Švábskej ulici v Prešove.
2. Správcom trhovísk uvedených v čl. l ods. l (ďalej len "trhoviská") je spoločnosť
Technické služby mesta Prešov, a.s. so sídlom Bajkalská 33, Prešov.
Článok2

Druhy predávaných výrobkov na trhoviskách
l. Na trhoviskách sa môžu predávať produkty živočíšneho pôvodu v predajných stánkoch
alebo v priestore pojazdných predajných vozidiel, ktoré sú pre tento účel spôsobilé a sU
umiestnené na vyčlenenom mieste trhového miesta.

2. Na trhoviskách sa môžu predávať tieto druhy výrobkov:
a) poľnohospodárske plodiny a výrobky, najmä: priesady, sadenice, semená rastlín, kvety,
ozdobné kry, ovocné stromčeky, okrasné stromčeky, vianočné stromčeky,
b) ovocie, zelenina, ktoré musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade
s platnými právnymi predpismi, musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí,
akostne triedené a počas predaja uložené na stole v debničkách alebo košíkoch.
Spracované ovocie a zelenina, sušené ovocie, orechy, mak, ovocné šťavy, mušty,
sirupy, džemy, nakladaná zelenina a kvasená kapusta za podmienok stanovených
osobitným predpisom3l.
c) lesné plody,
d} živé konzumné ryby, ktoré môžu byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore,
e) slepačie vajcia za podmienok stanovených osobitným právnym predpisom4>,
t) včelí med a výrobky z medu za podmienok stanovených osobitným právnym
predpisom 5l,
3

)

§ 7a nariadenia vlády SR č. 360/201! Z. z., ktorým sa ustanovujli hygienické požiadavky na priamy predaj

adcxlávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka
a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevád7kamiam v znení neskor§fch
predpisov, zäkon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskor§ích predpisov.
4
J § 5 nariadenia vlády SR č. 360/201 l Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj
a dodávanie malého mno.žstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávan ie mlieka
a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkamiam v znení ne.skorších
predpisov, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorš ich predpisov.
SJ § 6 nariadenia vlády SR č. 360/201J Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj
a dodávanie malého množstva prvotných prod~tov rastiinného a živočlšneho pôvodu a dodávanie mlieka
a mliečnych výrobkov konečnému .spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení neskorších
predpisov, Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
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huby len na základe osvedčenia a odbornej spôsobilosti a sušené huby
spracované a balené oprávnenými výrobcami,
h) chvoje, čečina., ozdobné vence, sviece a kahance,
i) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové predmety, kreatívne potreby.
3. Na trhovisku "SÍDLISKO III- CENTRUM" sa okrem výrobkov uvedených v čl. 2 ods. 2
tohto nariadenia môžu predávať aj: spotrebné výrobky, najmä textil, obuv, domáce
potreby, elektronické výrobky, elektronické výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar,
papierenské výrobky, drogériový tovar, športové potreby a hračky avšak len
v uzamykateľných stánkoch s trvalým stanovišťom, ak povaha výrobku alebo technické
podmienky na trhovisku umožňujú predvedenie jeho fimkčnosti kupujúcemu.
4. Na trhoviskách sa zakazuje predávať výrobky stanovené v osobitnom právnom predpise 6).
g)

čerstvé

Článok3

Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov na trhoviskách vykonávat'
l. Na trhoviskách môžu predávať predajcovia na základe povolenia mesta7) a platnej
nájomnej zmluvy so správcom trhoviska alebo na základe uhradeného denného poplatku
stanoveného správcom trhoviska v cenníku, po predložení všetkých potrebných dokladov
na predaj tovaru, ak to osobitný právny predpis vyžaduje.
2. Predajným miestom sú predajné stimky, prenosné stoly, ktoré sú vlastníctvom správcu
trhovísk a sú vyhovujúce na tento účel.
3. Predaj z prívesov a nákladných vozidiel je na trhoviskách zakázaný, s výnimkou predaja
zemiakov a kapusty na zimné uskladnenie, vždy len so súhlasom správcu trhovísk.
4. Osoba predávajúca výrobky je povinná každý deň po ukončení predaja oznámiť zástupcovi
správcu trhoviska, že predaj v tento deň ukončila a odovzdať predajné zariadenie a okolie
čisté a upratané.
5. V prípade, že osoba predávajúca výrobky nedodrží túto povinnosť, má správca trhoviska
právo požadovať od nej odstránenie zistených nedostatkov. Ak sa takéto porušenia zistia
opakovane, má správca trhoviska právo odstúpiť od zmluvy, resp. odoprieť s takýmto
predajcom uzavrieť zmluvu v budúcnosti.
6. Ostatné podmienky a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky
a poskytujú služby na trhoviskách na území mesta, a ktoré nie sú upravené v tomto
nariadení, sa spravujú osobitnými právnymi predpismi8>.

§ 6 zákona č. 178/1998 Z .z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnenf zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v zneni
neskorších predpisov.
7) § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z .z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach ao zmene a doplneni zákona č. 45511991 Zb. o živnostenskom podnikani (živnostenský zákon)
v znenf neskorlích predpisov.
S) Napr. zákon 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 zneni
neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 360/2011 z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na
priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotnýcft produktov rastlinného a živočís:neho pôvodu a
dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotreb ite!'ovi a iným maloobchodným prevádzkamiam
v znenf neskorších predpisov, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v zneni neskorSích predpisov.

ij)
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Článok 4

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhoviskách
l. Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhoviskách:

a) Trhovisko SÍDLISKO III- CENTRUM"

"

obdobie: od 01.04. do 15.10. v roku
obdobie: od 01.04. do 15.10. v roku
obdobie: od 16.10. do 31.03. v roku
obdobie: od 16.10. do 31.03. v roku
b) Trhovisko "WEBEROVA"
obdobie: od 01.04. do 15.10. v roko
obdobie: od 01.04. do 15.10. v roku
obdobie: od 16.10. do 31.03. v roku
obdobie: od 16.10. do 31.03. v roko

c) Trhovisko "ŠVÁBY"
obdobie: od 01.04. do 15.10. v roku
obdobie: od 01.04. do 15.10. v roku
obdobie: od 16.10. do 31.03. v roku
obdobie: od 16.10. do 31.03. v roko

Pondelok - od 06.00 hod.
Piatok
Sobota
od 06.00 hod.
Pondelok - od 07.00 hod.
Piatok
Sobota
od 07.00 hod.

Pondelok
Piatok
Sobota
Pondelok
Piatok

do 13.00 hod.
do 15.00 hod.
do 13.00 hod.

-

od 06.00 hod. do 15.00 hod

-

od 06.00 hod. do 13.00 hod.
od 07.00 hod. do 15.00 hod.
od 07.00 hod. do 13.00 hod.

Sobota

Pondelok
Piatok
Sobota
Pondelok
Piatok
Sobota

do 18.00 hod

-

od 06.00 hod. do 18.00 hod

-

od 06.00 hod. do 13.00 hod.
od 07.00 hod. do 15.00 hod.
od 07.00 hod. do 13.00 hod.

Článok S

Pravidlá prenajfmania predajných zariadení a prenosných predajných zariadení na
trhoviskách
l. Predajné zariadenia na trhoviskách, otvorené stánky s trvalým stanovišťom, uzamykateľné
stánky s trvalým stanovišťom, prenosné predajné zariadenia a miesto na umiestnenie
prenosného predajného zariadenia, prenajíma záujemcom správca trhoviska na základe
nájonmej zmluvy, ak je doba nájmu dlhšia ako jeden mesiac.
2. Správca trhoviska vedie evidenciu záujemcov o prenájom predajných zariadeni. Ak je
záujemcov vtom istom čase viac, majú tí, ktorí si chcú prenajať predajné zariadenie na
dlhšie časové obdobie prednosť pred záujemcami, ktorí si chcú prenajať predajné
zariadenie na kratšie časové obdobie. V prípade viacerých záujemcov o prenájom na to isté
časové obdobie, majú prednosť záujemcovia, ktorí o prenájom požiadali v skoršom
termíne.

Príloha Ol, 4/4

3. V prípade, že predajné zariadenie (okrem uzamykateľných stánkov) nie je podľa pisomne
uzavretej nájomnej zmluvy obsadené v pracovných dňoch do 9.00 hod. a v sobotu do 7.00
hod. hoci je predplatené, má správca trhoviska právo prenajať ho inému záujemcovi, ktorý
o neho prejaví záujem na tento deň. Nájomca, ktorý neobsadil svoje predajné zariadenie do
9.00 hod. resp. 7.00 hod. nemá právo na toto včas neobsadené predajné miesto, avšak
v prípade, že má záujem o iné predajné miesto po tomto čase, správca trhoviska mu prideli
náhradné, ak je iné predajné zariadenie voľné.
4. Prenosné predajné zariadenie a predajnú plochu určuje zodpovedný pracovník správcu
trhoviska, ktorého určí správca trhoviska.
5. Prenajaté predajné zariadenie a miesto je možné užívať len na účel, na ktorý bolo prenajaté
a každé predajné miesto musí byť vhodne a viditeľne označené menom, priezviskom
a adresou predajcu, prípadne obchodným názvom a sídlom; menom a priezviskom osoby
zodpovednej za predaj tovaru.
Článok6

Spôsob

určenia

nájomného za predajné zariadenia na trhoviskách

l. Nájomné za predajné zariadenia sa stanovuje na úklade platného cenníka správcu
trhoviska, ktorý je zverejnený na trhovisku.
2. Nájomné pozostáva z ceny nájomného za predajné zariadenie, príslušnej predajnej plochy
a v tom čase platnej DPH.
3. Ak ide o nájom zariadenia na trhoviskách, otvorené stánky s trvalým stanovišťom,
uzamykateľné stánky s trvalým stanovišťom, prenosné predajné zariadenia a miesto na
umiestnenie prenosného predajného zariadenia na obdobie kratšie ako jeden mesiac,
zaplatí prenajímateľ denný trhový poplatok na každý deň samostatne podľa cclUlíka
zverejneného na trhovisku.

Pravidlá dodržiavania

čistoty

Článok 7
a hygieny počas predaja výrobkov na trhovislcl.ch

l. Správca trhoviska je povinný odovzdať predajné zariadenie osobe predávajúcej výrobky
alebo poskytujúcej služby v čistom a hygienicky vyhovujúcom stave.
2. Počas predaja je predávajúci povinný udržiavať predajné zariadenie a jeho okolie v čistote,
v primer.mej vzdialenosti, najmenej však dva metre od predajného zariadenia a dodržiavať
všetky hygienické zásady stanovené osobitným právnym predpisom9) s ohl'adom na druh
predávaného tovaru.
3. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť zberné nádoby na komunálny odpad vznikajúci
na trhovisku a zabezpečovať jeho pravidelný vývoz.

'' §12 ods.! zákona č. 15211995 Z. z. o potravinách v zneni neskor!ich predpisov.

Príloha 02, 115
TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY NA ÚZEMÍ MESTA,
KTORÝCH SPRÁVCOM JE PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, mestská
príspevková organizácia
Článok l
Urlenie priestranstva prfležitostnýcb trhov,
ktorých správcom je Park kultúry a oddychu Prešov, mestská príspevková organizácia

l. Park kultúry a oddychu Prešov, mestská príspevková organizácia (ďalej len "PKO
Prešov"), so sídlom Hlavná 50, Prešov je správcom týchto príležitostných trhov,
umiestnených na pešej zóne mesta na Hlavnej ulici a časti Floriánovej ulice po objekt
Caraffovej väznice (ďalej len "príležitostné trhy spravované PKO Prešov"):
a) Prešovský troji~ný jarmok, ktorý sa koná každoročne v mesiaci jún,
b) Vianočné trhy, ktoré sa konajú každoročne v mesiacoch november a december,
c) Burza starožitností a kuriozít, ktorá sa koná v7.dy v jeden piatok v druhej polovici
každého mesiaca.
2. Správca príležitostných trhov uvedených v ods. l tohto článku, je povinný sprístupniť
verejnosti termíny konania predmetných príležitostných trhov v dostatočnom predstihu
pred ich konaním.
Článok2

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na príležitostných trhoch
spravovaných PKO Prešov
l. Na príležitostných trhoch spravovaných PKO Prešov sa môžu predávať:
a) vlastoé po domácky vyrábané alebo spracované výrobky z dreva, košikárske výrobky,
ostatné výrobky z prútia, peria, ľanu, vlny a kože,
b) kvetiny, okrasná keramika a umelé kvety,
c) potravinárske výrobky, ako sú: pečivo, perrúky, syry, včelí med a výrobky z medu,
mäsové výrobky za podmienok stanovených osobitnými predpismi,
d) včelí med a výrobky z medu; včelí med je povolené predávať len na základe platného
súhlasu príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o registrácii činnosti
na predaj medu, nádoba na med musí byť zo zdravotne vyhovujúceho materiálu a
schváleného obalu, označená etiketou s názvom medu, názvom výrobcu, dátumom
plnenia, hmotnosťou a záručnou dobou; medovina musí spÍňať fyzikálne a chemické
požiadavky, ktoré na jej výrobu stanovuje osobitný právny predpis 10),
e) ľudovoumelecké, wnelecké, úžitkové predmety a kreatívne potreby,
f) jedlá a nápoje určené na priamu konzwnáciu na mieste, ktoré vyhovujú hygienickým
požiadavkám stanovených v osobitných právnych predpisoch 11 ),
g) ovocie, zelenina, ktoré vyhovujú hygienickým požiadavkám stanovených v osobitných
právnych predpisoch, Ovocie a zelenina musí byť očistená, zbavená hliny a zvädnutých
častí, akostne triedená a počas predaja uložená v debničkách, či košíkoch na stole.

w)

Potravinový kódex SR.

"' Nujma <&on č. llZ/1995 Z. z. o potravinách v zneni neskoršich predpisov.
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h) spotrebné výrobky, najmä: obuv, textil, športové potreby, galantéria, drogériový tovar,
potreby pre domácnosť, papier, školské potreby, hračky, nábytok a bytové doplnky,
výrobky bielej a čiernej elektroniky, knihy a obrazy, mince, známky, platne, keramika,
sklo, hračky. Na Burze starožitností a kuriozít sa môžu predávať vlastné použité
spotrebné výrobky fyzickými osobami med:t.i sebou.
2. Na príležitostných trhoch spravovaných PKO Prešov možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožtúc a nástrojov, kovanie domáceho náradia,
c) predvádzanie ľudových remesiel.
3. Na príležitostných trhoch spravovaných PKO Prešov sa zakazuje predávať výrobky
stanovené v osobitnom právnom predpise 12).
Článok3
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch
spravovaných PKO Prešov

l. Na príležitostnom trhu - Prešovský trojičný jannok sa v záujme zachovania historickej
atmosféry zúčastňujú len remeselníci, ktorí čo najlepšie prezentujú jednotlivé druhy
tradičných remesiel a na Vianočných trhoch je výber predajcov realizovaný na základe
predávaného tovaru, kvality služieb a dostupných kapacít trhového miesta.
2. Predávajúci na priležitostných trhoch u správcu príležitostných trhov, uvedených v článku
l ods. l je povinný:
a) zabezpečiť si povolenie na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhovom
mieste od príslušného orgánu verejnej správy,
b) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných právnych predpisov,
c) používať registračnú pokladnicu, ak to vyžaduje osobitný právny predpis,
d) dodržiavať pokyny členov organizátorov príležitostných trhov,
e) dodržiavať trhový poriadok PKO Prešov,
f) dodržiavať požiadavky na predaj poživatín a potravín stanovené v osobitných právnych
predpisoch 13 ).
g) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
h) pri predaji váženého tovaru umožniť spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.

§ 6 zákona č. 178/1998 Z .z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplneni zákona č. 45511991 Zb. o živnostenskom podnikani (živnostenský zákon) v zneni
neskoršich predpisov.
13
J Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,
Výnosu MP SR a MZ SR z 12.4.2006 č. 28167/2007·0L, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR
upravujúca všeobecné požiadavky na konšlrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarni
a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tr!tdičných potravin a na priame dodávanie malého
množstva potravin ako aj požiadavky na zdravotnú a odbornú spôsobilosť zamestnancov na vykonávanie

12

)

cpidcmiologicl<y závažných Cinnostl.
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3. Ostatné podmienky a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky
a poskytujú služby na trhových miestach na území mesta, a ktoré nie sú upravené v tomto
14
nariadení, sa spravujú osobitnými právnymi predpismi ).
Článok4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
na príležitostných trhoch spravovaných PKO Pre.šov
l. Na Prešovskom trojičnom jarmoku je predajný čas totožný s prevádzkovým časom a je
určený nasledovne:
obdobie: mesiac jún príslušného roka
Stvrtok
- od l 0.00 hod. do 19.00 hod.
Sobota
stánky poskytujúce pohostinské
služby: od 10.00 hod. do

ukončenia

podujatia na hlavnom pódiu

2. Na Vianočných trhoch je predajný čas totožný s prevádzkovým časom &Je určený
nasledovne·
obdobie: mesiac november/december
Pondelok - od 10.00 hod. do 19.00 hod.,
Piatok
príslušného roka
stánky poskytujúce pohostinské
služby: od 10.00 hod. do ukončenia
sprievodných podujatí
obdobie: mesiac november/december
príslušného roka

Sobota

- od 12.00 hod. do 19.00 hod.,

Nedeľa

stánky poskytujúce pohostinské
služby: od ll. OO hod. do

ukončenia

sprievodných podujatí

3. Na Burze starožitností a kuriozít je predajný čas totožný s prevád7kovým časom a je
určený nasledovne:
lobdobie: jeden deň (piatok) v druhej Piatok
od 8.00 hod. do 19.00 hod.
!polovici každého mesiaca

l
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Napr. zákon č. 178/1998 Z .z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplneni zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v zneni
nesko~Jch predpisov, nariadenie vlädy SR č. 360/20 ll Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na
priamy predaj a dodávanie malého množstva. prvotnýCh produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a
dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebitel'ovi a iným maloobchodným prevädzkamiam

)

v meni ne!kor51ch predpisov, zákon C. 15211995 Z. z. o potravinách vzneni neskorších predpisov.
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Článok S
Pravidlá prenajímania predajných zariadení
na prfležitostných trhoch spravovaných PKO Prešov
1. Predajné zariadenia na príležitostných trhoch, otvorené stimky s trvalým stanovišťom,
uz1llľlykateľné stánky s trvalým stanovišťom, prenosné predajné zariadenia a miesto na
umiestnenie prenosného predajného zariadenia, prenajíma záujemcom správca trhoviska na
základe žiadosti a vydanej záväznej prihlášky. Správca príležitostných trhov si vyhradzuje
právo výberu predajcov podľa druhu predávaného tovaru, odberu elektrickej energie
a dostupných kapacít trhového miesta.
2. Správca príležitostných trhov vedie evidenciu záujemcov o prenájom predajných
zariadení.
3. Prenosné predajné zariadenie a miesto na jeho runiestnenie určuje zodpovedný pracovník
správcu príležitostných trhov.
4. Prenajaté predajné zariadenie a miesto je možné užívať len na účel, na ktorý bolo
prenajaté a každé predajné miesto musí byť vhodne a viditeľne označené menom,
priezviskom a adresou predajcu, pripadne obchodným názvom a sídlom; menom
a priezviskom osoby zodpovednej za predaj tovaru.

Článok6
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia
na príležitostných trhoch spravovaných PKO Prešov
l. Celkové nájomné za predajné zariadenie zahŕňa poplatok za prenájom predajného
zariadenia, poplatok za odber elektrickej energie, režijné a ostatné náklady.
2. Suma nájomného je stanovená na základe platného cemúka správcu príležitostného trhu,
ktorý je aktualizovaný každý kalendárny rok
Článok 7
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov
a poskytovania služieb a po skončení prevádzky
na príležitostných trhoch spravovaných PKO Prešov

l. Správca príležitostného trhu je povinný odovzdať predajné zariadenie predávajúcemu
v čistom a hygienicky spôsobilom stave.
2. Počas predaja je predávajúci povinný udržiavať predajné zariadenie a jeho okolie v čistote,
v primeranej vzdialenosti, najmenej však dva metre od svojho predajného zariadenia
a dodržiavať všetky hygienické predpisy s ohľadom na druh predávaného tovaru.
3. Predávajúci je povinný po ukončení predaja oznámiť zástupcovi správcu príležitostného
trhu, že predaj v tento deň ukončil a odovzdať predajné zariadenie a okolie čisté
a upratané.
4. V prípade, že predávajúci nedodrží povinnosti stanovené týmto nariadenirn, má správca
príležitostného trhu právo požadovať _od neho odstránenie zistených nedostatkov. Ak sa
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porušenia trhového poriadku zistia opakovane, má správca príležitostného trhu právo
odoprieť s takýmto predajcom uzavrieť zmluvu v budúcnosti.
5. Správca príležitostného trhu je povinný zabezpečiť zberné nádoby na komunálny odpad
vznikajúci na trhovisku a zabezpečovať jeho pravidelný vývoz.

Príloha 03, 1/4
TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY NA ÚZEMÍ MESTA,
KTORÝCH SPRÁVCOM JE SPOLOČNOSŤ 4 SPORT, s.r.o.

'

Článok l
Ur~enie priestranstva príležitostných trhov,
ktorých správcom je spoločnosť 4 SPORT, s.r.o.
Spoločnosť

4 SPORT, s.r.o., so sídlom Jazdecká liA, Prešov, je správcom týchto
príležitostných trhov umiestnených v Jazdeckom areáli na ulici Jazdecká 1/A, Prešov
(ďalej len "príležitostné trhy spravované 4 SPORT, s.r.o."):
a) Prdovské trhy- návrat k tradfciám, ktorý sa koná každoročne v mesiaci september,
b) Pivný festival, ktorý sa koná každoročne v mesiaci júl alebo august.
2. Správca príležitostných trhov uvedených v článku l ods. 1 je povinný sprístupniť
verejnosti termíny konania predmetných príležitostných trhov v dostatočnom predstihu
pred ich konaním.
l.

Článok l

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na pn1ežitostných trhoch
spravovaných 4 SPORT, s.r.o.

l. Na príležitostných trhoch spravovaných 4 SPORT, s.r.o. je povolený predaj týchto
výrobkov:
a) vlastné po domácky vyrobené alebo spracované výrobky z dreva, košikárske výrobky,
ostatné výrobky z pnítia, peria., ľanu, vlny, kože a pod.,
b) kvetiny, okrasná keramika a umelé kvety,
c) knihy, obrazy, hudobné nosiče,
d) potravinárske výrobky (pečivo, perníky, syry, med a pod.),
e) drobné umelecké predmety,
t) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, ktoré vyhovujú hygienickým
požiadavkám stanovených v osobitných právnych predpisoch,
g) ovocie, zelenina, ktoré vyhovujú hygienickým požiadavkám stanovených v
osobitných právnych predpisoch. Ovocie a zelenina musí byť očistená, zbavená hliny
a zvädnutých časti, akostne triedená a počas predaja uložená v debničkách, či
košíkoch na stole.
h) včeli med je povolené predávať len na základe platného súhlasu príslušnej Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy o registrácii činnosti na predaj medu, nádoba na
med musí byť zo zdravotne vyhovujúceho materiálu a schváleného obalu, označená
etiketou s názvom medu, názvom výrobcu, dátumom plnenia, lunotnosťou a záručnou
dobou,
i) medovina musí spÍňať fyzikálne a chemické požiadavky, ktoré na jej výrobu stanovuje
osobitný právny predpis 15 >.

"'Potravinový kódex SR.
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2. Na príležitostných trhoch spravovaných 4 SPORT, s.r.o. možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné slnžby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, kovanie domáceho náradia,
c) predvádzanie ľudových remesiel.
3. Na priležitostných trhoch spravovaných 4 SPORT, s.r.o. sa zakazuje predávať výrobky
stanovené v osobitnom právnom predpise 16J.

Článok3
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch
spravovaných 4 SPORT, s.r.o.

l. Predávajúci na príležitostných trhoch spravovaných 4 SPORT, s.r.o. je povinný:
a) zabezpečiť si povolenie na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhovom
mieste od príslušného orgánu štátnej správy, ak to vyžadujú osobitné právne predpisy,
b) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných právnych predpisov,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných právnych predpisov,
d) dodržiavať trhový poriadok,
e) dodržiavať požiadavky na predaj požívatín a potravín podľa osobitných právnych
.
17)
predplSOV
,
f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, uvádzať pravdivé
informácie o predávaných výrobkoch,
g) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere 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) uhradiť nájomné za prenajaté predajné zariadenie, resp. za predaj na trhovom mieste,
k) vylúčiť z predaja tovar zdravotne nespôsobil ý, neznámeho pôvodu, čiastočne narušený
alebo zjavne znehodnotený.

§ 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 (živnostenskY zákon) v znení
neskoršlch predpisov.
J7J Napr. vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného
stravovania, Výnos MP SR a MZ SR z 12.4.2006 č. 28167/2007-0L, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych
prevádzkarni a niektoré osobitné požiadavky na yYrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie
malého množstva potravin ako aj požiadavky na zdravotnú a odbornú spôsobilosť zamestnancov na

16

)

vykonávanie epidemiologicky závažných činností.
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2. Ostatné podmienky a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky
a poskytujú služby na trhových miestach na území mesta a ktoré nie sú upravené v tomto
nariadetú, sa spravujú osobitnými právnymi predpismi IR)_
Článok 4

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na príležitostných trhoch
spravovaných 4 SPORT, s.r.o.
1. Na Prešovských trhoch - návrat k tradíciám je predajný čas totožný s prevádzkovým
časom a je určený nasledovne:
obdobie: september príslušného roka
Stvrtok
- od 10.00 hod. do 20.00 hod.
Sobota
obdobie: september príslušného roka
Nedeľa
od 10.00 hod. do 18.00 hod.
2. Na Pivnom festivale je predajný čas totožný s prevádzkovým časom a je určený
nasledovne:
od 15.00 hod. do 22.00 hod.
obdobie: júJ/august príslušného roka
každý deň
Článok 5
Pravidlá prenajímania predajného miesta na príležitostných trhoch
spravovaných 4 SPORT, s.r.o.
l. Záujemcovia o predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch sa
vyberajú na základe písomne podaných prihl~ok, ktorých prílohu tvorí: Živnostenské
oprávnenie, výpis z Obchodného registra, Koncesná listina, Osvedčenie o zápise
samostatne hospodáriaceho roľníka a pri predaji prebytkov ovocia a zeleniny potvrdenie
o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy, lesa. Pri predaji tovaru potravinárskeho charakteru
je potrebné k prihláške doložiť príslušné potvrdenie orgánu verejnej správy podľa
osobitných predpisov (napr. Potvrdenie Regionálnej veterinárnej a potravínovej správy
o registrácii na predaj malých množstiev).
2. Na základe doručenej prihl~ky a uhradenia poplatkov uvedených v pokynoch správcu
trhového miesta pre príležitostný trh bude záujemcovi o predaj zaslané povolenie na predaj
s prideleným číslom predajného miesta, karta "P" pre označenie vozidiel pre vjazd do
areálu trhového miesta, karta "S" pre označenie vozidiel parkujúcich priamo pri predajnom
mieste, časový rozpis zásobovania a výstavby stánkov podľa zón, tabuľka s číslom
predajného miesta, na ktorú záujemca o predaj uvedie meno, priezvisko, adresu alebo
obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko predávajúcej osoby. Tabuľku s označením
vyššie uvedených údajov predávajúci umiestni na viditel'nom mieste na predajnom stánku.
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Napr. zákon č. 178/1998 Z .z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
ao zmene a doplneni zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikani (živnostenský zákon) v meni
neskorších predpisov, nariadenie vlády SR e. 360/20 ll Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na
priamy predaj a dodávanie malého množstva pn:olných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu
a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov koneňlému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkamiam
v znení neskorSích predpisov, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

)
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3. Predaj sa uskutočňuje v predajných stánkoch, ktoré si predajcovia zabezpečujú sami na
vlastné náklady, s výnimkou predajcov a vystavovateľov vo veľkokapacitných stanoch
zriadených správcom trhového miesta. Bez písomného súhlasu správcu trhového miesta
nie je povolené zamieňať pridelené predajné miesto, ani užívať voľné priestranstvo mimo
prenajatého predajného miesta.
4. Rozmiestnenie stánkov sa uskutoční podľa plánu vypracovaného správcom trhového

miesta.
5. Predajné miesto sa rezervuje do 10.00 hod. prvého dňa konania príležitostného trhu.
V prípade, že predajca sa do tohto času neprezentuje, poplatok uhradený predávajúcim
správca trhového miesta nevracia, ale prepadá v jeho prospech.
6. V pripade zrušenia účasti predajcu 7 dní pred začiatkom príležitostného trhu, bude
predajcovi vrátená suma vo výške 50 % uhradeného poplatku.
Článok6
Spôsob určenia nájomného na priležitostných trhoch
spravovaných 4 SPORT, s.r.o.

Nájomné sa stanovuje dohodou medzi správcom trhového miesta ako prenajímateľom
a predávajúcim ako nájomcom na celú dobu trvania príležitostného trhu. Nájomné sa uhrádza
za plochu prideleného miesta na prfležitostnom trhu, pričom sa počíta ako súčin dÍžky a šírky
plochy a sumy stanovenej správcom trhového miesta v pokynoch správcu trhového miesta
vydaných k aktuálnemu príležitostnému trhu.
Článok 7

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov
a poskytovania služieb a po skončení prevádzky
na príležitostných trhoch spravovaných 4 SPORT, s.r.o.
l. Zakazuje sa vylievanie použitých olejov a iných nečistôt pri stánkoch, ako aj v celom
areáli príležitostných trhov. Predávajúci je povinný zabezpečiť si samostatné nádoby na
zachytávanie použitých olejov a v prípade znečistenia verejného priestranstva, je
predávajúci povinný vykonať nápravu na vlastné náklady.
2. Počas predaja je predávajúci povinný udržiavať v čistote stánky poskytnuté správcom
trhového miesta a celé predajné miesto a dodržiavať všetky hygienické pravidlá stanovené
v osobitných právnych predpisoch s ohľadom na druh predávaného tovaru.
3. Správca príležitostného trhu je povilUlý zabezpečiť zberné nádoby na komunálny odpad
vznikajúci na trhovisku a zabezpečovať jeho pravidelný vývoz.

