
Príloha č.2 

 

Trhový poriadok príležitostných trhov 

 

 

Článok 1 

Miesto konania a rozsah 

 

Príležitostným trhom sa rozumie konanie jarmokov,  sezónnych a výročných trhov, predaj  

vlastných použitých textilných, športových  a iných spotrebných výrobkov v primeranom 

množstve fyzickými osobami  medzi sebou.  Príležitostné trhy na území mesta sa budú konať  

na verejných priestranstvách  (miestne komunikácie, parkoviská) v rozsahu ulíc Centrálnej, 

Sovietskych hrdinov,  Nábrežnej,  Komenského, Kutuzovovej, Festivalovej a  Gen.  Svobodu. 

Správu príležitostných trhov vykonáva  Mesto Svidník prostredníctvom Mestského úradu.         

 

Článok 2 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 

 

1. Na príležitostných trhoch je možné predávať 

a) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,         

elektrotechnické  výrobky, výrobky  spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské         

výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, kozmetika, drogériový tovar, športové         

potreby a hračky, 

b) vlastné po domácky  vyrobené  alebo spracované výrobky z dreva, košikárske výrobky,         

ostatné výrobky z prútia, peria, ľanu, vlny, kože a pod., 

c) okrasná keramika a umelé kvety, 

d) knihy, obrazy, hudobné nosiče, 

e) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 

f) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 

g) potravinárske výrobky (pečivo, perníky, syry, med a pod.), 

h) ovocie, zeleninu a kvety, ktoré musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade         

s platnými právnymi predpismi (potravinový kódex SR), ovocie a zelenina musí byť         

očistená, zbavená hliny a zvädnutých častí, akostne triedená a počas predaja uložená         

v debničkách, či košíkoch na stole, 

i) včelí med len na základe platného súhlasu príslušnej Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy o registrácii činnosti na predaj medu; nádoba na med musí  byť zo 

zdravotne nezávadného a schváleného obalu, označená etiketou s názvom medu, 

názvom výrobcu, dátumom plnenia, hmotnosťou a záručnou dobou, 

j) medovinu, ktorá musí spĺňať fyzikálne a chemické požiadavky, ktoré na jej výrobu 

stanovuje Potravinový kódex SR. 

   

2. Na príležitostných trhoch je možné 

a) poskytovať pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, za 

podmienky dodržania opatrení na hygienické a epidemiologické zabezpečenie 

stravovania pri krátkodobých hromadných podujatiach a občerstvovacích službách,    

b) poskytovať brúsenie nožníc, nožov a nástrojov, kovanie domáceho náradia, 

c) predvádzať ľudové remeslá (zdobenie perníkov, tkanie kobercov a pod.). 

 

3. Na príležitostných trhoch sa zakazuje predávať výrobky uvedené v tomto nariadení     

a príslušných predpisoch, vzťahujúcich sa na trhový predaj. Zakazuje sa predávať  



nekvalitný tovar, tovar ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar,  u ktorého sa nepreukáže  

legálny spôsob jeho  nadobudnutia.  

 

Článok 3 

Podmienky predaja, povinnosti predávajúcich  

     

1. Na základe príslušného povolenia na príležitostných trhoch môžu predávať 

a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa Obchodného zákonníka        

v znení neskorších predpisov a zákona č. 455/1991  Zb. o živnostenskom podnikaní        

v znení neskorších predpisov,  

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej         

produkcie a chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny na základe preukázania dokladu         

o vlastníctve, užívaní  či nájme pôdy, 

c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi 

sebou, 

d) fyzické osoby, ktoré vyrábajú drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky        

bez oprávnenia na podnikanie podľa Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov. 

 

2. Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania      

iných členských štátov Európskej únie v súlade s daňovými a právnymi predpismi 

Slovenskej republiky a Európskej únie.  

 

3. Predávajúci  na príležitostných trhoch majú povinnosť  

a) preukázať sa preukazom totožnosti a oprávnením podľa osobitných predpisov, 

b) zaplatiť nájom za predajné miesto (verejné priestranstvo),  

c) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 

d) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, 

e) udržiavať miesto predaja čisté a toto zanechať čisté a upratané aj po ukončení predaja, 

f) zreteľne označiť cenou predávané výrobky resp. poskytované  služby, 

g) mať doklad o nadobudnutí tovaru, 

h) mať zdravotný preukaz a osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa osobitných      

predpisov, 

i) dodržiavať trhový poriadok príležitostných trhov, 

j) dodržiavať ďalšie podmienky uvedené v tomto nariadení a príslušných predpisoch      

vzťahujúcich sa na trhový predaj. 

 

4. Usporiadateľská  služba a hlavný usporiadateľ  sú označení  viditeľnou  osobnou kartou,      

pričom sú návštevníci a predávajúce právnické a fyzické osoby na príležitostnom trhu      

povinní rešpektovať ich pokyny a nariadenia.   

 

Článok 4 

Konanie príležitostných trhov 

 

1. Vo Svidníku sa konajú tieto príležitostné trhy: 

a) Festivalový jarmok, ktorý sa koná v mesiaci jún tri po sebe nasledujúce dni, 

b) Letné trhy, ktoré sa budú konať v mesiaci júl dva po sebe nasledujúce dni, 

c) Predvianočné predajné trhy, ktoré sa budú konať v mesiaci november tri po sebe 

nasledujúce dni, 



d) Svidnícke vianočné  trhy, ktoré sa budú konať v mesiaci december tri po sebe 

nasledujúce dni. 

 

2. Konkrétny termín príležitostných trhov a prevádzkový čas určí organizačný výbor 

príslušného príležitostného trhu menovaný primátorom mesta. 

       

Článok 5 

Výšku nájomného  za predajnú plochu  počas konania príležitostných trhov 

 

Výšku nájomného za predajnú plochu určuje organizačný výbor príslušného príležitostného 

trhu menovaný primátorom mesta. 

   

 

 

                                          

                                                                                               Ing.Ján Holodňák v.r. 

                                                                                                   primátor mesta 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 
 

 


