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o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
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Schválené všeobecne záväzné nariadenie 
 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:  20. február 2012 
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Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 15. marec 2012 
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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenie (ďalej len ,,nariadenie“) je úprava podmienok  
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta, povinnosti 
fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 
miestach, úlohy mesta pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest a oprávnenie orgánov 
dozoru pri kontrole  dodržiavania  tohto nariadenia. 
 

Článok 2 
Vymedzenie pojmov  

 
1. Mesto Svidník (ďalej len ,,mesto“) zriaďuje trhové miesta, ktorými sú 

a) trhovisko, 
b) príležitostný trh. 

 
2. Trhovisko je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo, ktoré je trvale vyhradené na 

sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb. 
 
3. Príležitostný trh je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne 

určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a  predaj vlastných 
použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom 
množstve fyzickými osobami medzi sebou. 

 
4. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je 

prevádzkarňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá  je jeho vlastníkom, ho 
prenájme na ambulantný predaj. 

 
5. Za trhové miesto v zmysle tohto nariadenia sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne 

alebo trvale prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré  organizačne, 
priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni. 

      
Článok 3 

Trhovisko 
 
1. Mesto zriaďuje Trhovisko pri Dome kultúry, Sovietskych hrdinov, 089 01  Svidník. 
 
2. Správcom trhoviska uvedeného v odseku 1 tohto článku sú Technické služby mesta 

Svidník, Budovateľská 446/1, 089 01 Svidník. 
 
3. Trhový poriadok trhoviska uvedeného v odseku 1 tohto článku tvorí Prílohu č. 1 tohto 

nariadenia. 
 

Článok 4 
Príležitostný trh 

 
1. Mesto zriaďuje na verejných priestranstvách ako príležitostné trhy 

a) Festivalový jarmok, 
b) Letné trhy, 
c) Predvianočné predajné trhy, 



d) Svidnícke vianočné trhy. 
 
2. Trhový poriadok príležitostných trhov tvorí Prílohu č. 2 tohto nariadenia. 
 

Článok 5 
Zriadenie a správa trhových miest 

 
1. Povolenie na zriadenie trhových miest na predaj výrobkov a  poskytovanie služieb vydáva     

mesto na základe písomne podanej žiadosti. Pri povoľovaní trhového miesta sa prihliada  
na 
a) ochranu verejného poriadku, 
b) verejný záujem, 
c) bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovanie služieb. 

 
2. Pre trhoviská, tržnicu a príležitostné trhy je správca povinný vypracovať trhový     

poriadok, ktorý Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku po schválení vydá vo forme všeobecne 
záväzného  nariadenia. 

 
3. Trhový poriadok musí obsahovať       

a) určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, 
b) označenie trhoviska,  tržnice a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných           

výrobkov a poskytovaných služieb, 
c) podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať, 
d) údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase, 
e) pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení, 
f) spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo  

cenník vstupného na príležitostných trhoch, 
g) pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb 

a po skončení prevádzky, spôsob upratovania trhového miesta a likvidáciu komunálneho 
odpadu, 

h) meno, priezvisko a adresu bydliska správcu trhoviska, ak je ním fyzická osoba, alebo           
názov a adresu sídla, ak je ním právnická osoba. 

 
4. Trhový poriadok  je správca povinný zverejniť na trhovisku, tržnici a príležitostnom trhu     

na viditeľnom mieste a je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných     
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. 

 
5. Správu trhových miest na území mesta vykonáva mesto prostredníctvom Mestského úradu. 

Túto správu môže zveriť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má na túto činnosť 
živnostenské oprávnenie. 

 
6. Na trhových miestach sa môžu predávať   

a) knihy, denná a periodická tlač, 
b) drobné  umelecké predmety  a drobné remeselné  výrobky, 
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 
d) balená zmrzlina, 
e) ovocie a zelenina, 
f) kvetiny, 
g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií. 

 



7. Ambulantný predaj pri cestách mimo mesta sa zakazuje. 
 
8. Podmienky predaja potravinárskych tovarov na trhových miestach musia vyhovovať       

všeobecným hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.  
 

Článok 6 
Práva o povinnosti správcu trhového miesta 

 
Na základe tohto nariadenia, trhového poriadku trhoviska a trhového poriadku príležitostných  
trhov správca kontroluje u predávajúceho  

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

b) doklad o nadobudnutí tovaru, 
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov, 
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb     

a po ich skončení,   
e) dodržiavanie trhového poriadku, 
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných    

spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch,     
primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska 
individuálne  s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov,    

g) pri predaji húb osvedčenie o znalosti húb predávajúceho. 
 

Článok 7 
Oprávnenia a povinnosti predávajúceho na trhových miestach 

 
1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky a poskytovať     

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

sebou. 
 
2. Predávať výrobky podľa odseku  1  písmeno  b) a  c)  tohto článku môžu za rovnakých   

podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie, v súlade s právnymi a  
daňovými predpismi  Slovenskej republiky a Európskej únie. 

 
3. Predávajúci na trhovom mieste je povinný 

a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov, 
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu, 
c) používať elektronickú registračnú pokladňu podľa osobitných predpisov, 
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovanie 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. 
 



4. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi    
trhového miesta a orgánu 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 miesta a  doklad o zaplatení nájomného za       

predajné zariadenie alebo predajnú plochu, 
c) zdravotný preukaz, osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie       

epidemiologicky závažných činností a posudok príslušného orgánu na ochranu        
zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 

d) pri predaji húb doklad o ich znalosti, pri predaji lesných plodín doklad o ich 
nadobudnutí podľa osobitného predpisu, 

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

 
Článok 8 

Zákaz predaja niektorých výrobkov 
 
1. 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) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje         

na  predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, 
f) jedy, omamné a psychotropné látky, 
g) lieky, 
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, 
i) chránené druh živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné       

živočíchy, 
j) živé zvieratá (s výnimkou trhových konzumných rýb pri vytvorených podmienkach 

predaja), zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat 
organizované zväzmi a združeniami chovateľov, 

k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín. 
 
2. Okrem uvedených druhov výrobkov sa nesmie predávať tovar nekvalitný, ohrozujúci     

zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob nadobudnutia.    
 

Článok 9 
Dozor  a sankcie 

 
1. Kontrolnú činnosť   nad dodržiavaním   zákona    č.178/1998  Z.z. o podmienkach  predaja     

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov     
a týmto nariadením na  území mesta sú oprávnení vykonávať  
a) poverení zamestnanci mesta, 
b) príslušníci Mestskej polície vo Svidníku, 
c) hlavný kontrolór mesta. 

 
2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu za porušovanie ustanovení tohto nariadenia     

a príslušných zákonov vzťahujúcich sa na predaj na trhových miestach. Pokuta uložená     
mestom je príjmom mesta.   



Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na právne  vzťahy neupravené  nariadením sa vzťahujú všeobecne platné právne normy a  

týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti fyzických a právnických osôb podľa 
osobitných predpisov. 

 
2. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 20.februára     

2012 uznesením  č. 142/2012. 
 
3. Toto uznesenie nadobúda účinnosť a platnosť dňa 15. marca 2012. 
 
4. Toto nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svidník č. 3/1998 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach 
a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svidník č. 4/1998 o trhovom poriadku. 

 
 
                                                                                                     Ing. Ján Holodňák, v.r. 

                                                                                     primátor mesta 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1 
 

Trhový poriadok trhoviska 
 

Článok 1 
Správa trhoviska, trhové dni, osoby oprávnené na predaj   

 
1. Trhovisko sa nachádza na parkovisku pri Dome kultúry, Sov. hrdinov, 089 01Svidník.  

 
2. Správcom trhoviska uvedeného v odseku 1 tohto článku sú Technické služby mesta 

Svidník, Budovateľská  446/1, 089 01  Svidník. 
 
3. Trhovými dňami sú každý pondelok až sobota s výnimkou štátnych sviatkov a dni 

pracovného pokoja. 
 
4. Prevádzkový a predajný čas na trhovisku je  

a) Pondelok až Piatok od 6.00 hod. do 18.00 hod., 
b) Sobota od 6.00 hod. do 12.00 hod.   

 
5. Osoby oprávnené predávať výrobky na trhovisku sú 

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

sebou. 
 
6. Predávať výrobky podľa odseku  5 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania      

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

  
Článok 2 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 

1. Na trhovisku sa môžu predávať 
a) potravinárske výrobky schválené týmto nariadením, okresným hygienikom a 

príslušnými orgánmi potravinového dozoru, 
b) čerstvé ovocie a zelenina, 
c) rezané a sušené kvetiny, 
d) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
e) vianočné stromčeky, výpestky ovocných drevín.  

 
2. Na trhovisku sa ako služba môže poskytovať 

a) brúsenie nožníc, nožov a nástrojov, 
b) oprava dáždnikov, 
c) oprava a čistenie obuvi, 
d) kľúčové služby, 
e) čistenie peria a pod.. 

 
 

                                                               



Článok 3 
                                            Zákaz predaja niektorých výrobkov 
 
Na trhovisku sa zakazujú predávať 

a) zbrane a strelivo,  
b) výbušniny a pyrotechnické  výrobky, 
c) tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky, 
e) liehoviny, destiláty, spotrebiteľský balené alkoholické nápoje, 
f) jedy, omamné a 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, 
k) tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže         

legálny spôsob jeho nadobudnutia,  
l) surové kravské, kozie a ovčie mlieko, 
m) mliečne výrobky z tepelne neošetreného kravského, kozieho alebo ovčieho mlieka, 
n) vajcia vodnej hydiny, predaj neoznačených slepačích konzumných vajec z vlastnej        

výroby tzv. prebytkov je na trhovisku povolený len ak pochádzajú z vlastného chovu        
predávajúceho a počet predávaných vajec nepresahuje 200 ks na deň a vajcia nie sú        
staršie ako 14 dní odo dňa znášky, 

o) potraviny na osobitné výživové účely, 
p) akékoľvek výrobky, ktoré trhový poriadok nepovoľuje. 

 
Článok 4 

Povinnosti predávajúcich 
 
Predávajúci na trhovisku je povinný 

a) predajné zariadenie zvonku viditeľne označiť 
aa) obchodným menom a sídlom predávajúceho, 
ab) menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, 
ac) uvedením hlavnej skupiny predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, 

b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, 
c) používať elektronickú registračnú pokladňu v súlade s platnými právnymi predpismi, 
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 
e) informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti        

za vady výrobkov  a  služieb (reklamácia)  vrátane údajov o tom, kde možno        
reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv, pri predaji použitých výrobkov        
musí predávajúci spotrebiteľa na túto skutočnosť vopred upozorniť, 

f)  predložiť správcovi trhoviska a orgánu dozoru na vyzvanie 
fa)  doklad o oprávnení na podnikanie, 
fb) povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku, 
fc)  povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného, 
fd) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to             

vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,  
fe) pri predaji húb doklad o ich znalosti, pri predaji lesných plodín doklad o ich 

nadobudnutí, 



ff)  doklad o nadobudnutí tovaru (ten sa nevyžaduje pri predaji vlastných  použitých              
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve), 

g) v prípade nedodržiavania trhového poriadku a súvisiacich predpisov na výzvu správcu         
trhoviska bezodkladne opustiť trhovisko, 

h) pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku dodržiavať platné právne         
predpisy, 

i) dodržiavať hygienu predaja a poskytovania služieb na trhovisku, 
j) používať ciachované váhy, miery a závažia a umožniť ich kontrolu. 

 
Článok 5  

     Hygiena predaja tovaru a poskytovania služieb na trhovisku 
 
Predávajúci je povinný  

a) uskutočňovať predaj a poskytovať služby na trhovisku len v stánkoch s trvalým   
stanovišťom určeným na tento účel správcom trhoviska; predaj tovaru zo zeme resp.  
z prenosných stánkov je na trhovisku zakázaný, 

b) udržiavať čistotu predajného miesta, 
c) predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky podľa sortimentu uvedenom        

v trhovom poriadku , 
d) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja, 
e) pri predaji požívatín mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie       

epidemiologicky závažných činnosti a zdravotný preukaz a pri predaji húb osvedčenie       
o odbornej spôsobilosti na ich predaj, 

f) zanechať po skončení predaja predajné miesto čisté, 
g) očistiť predávanú zeleninu, zemiaky a lesné plody, pri predaji húb tieto musia byť   

označené druhom, musia byť neporušené a nepokrájané, 
h) dodržiavať zákaz predaja sušených húb, okrem vyrábaných a balených         

oprávnenými výrobcami. 
 
                                                                Článok 6 
                         Osobitné povinnosti predávajúceho pri predaji potravín 
 
Predávajúci 

a) zodpovedá za zdravotnú neškodnosť, za hygienu predaja, balenie tovaru do zdravotne        
neškodných obalov, označovanie, skladovanie a manipuláciu a predaj tovaru podľa        
požiadaviek zákona o potravinách a potravinového kódexu, 

b) predávajúci môže byť len osoba majúca na predaj potravín odbornú spôsobilosť a        
ktorej zdravotný stav dovoľuje vykonávanie predaja  potravín,  pri výskyte  infekčného        
ochorenia je povinný túto skutočnosť ihneď hlásiť orgánom potravinového  dozoru, 

c) nesmie meniť, odstraňovať a zakrývať údaje na spotrebiteľskom balení, 
d) nesmie predávať potraviny po dobe spotreby, 
e) nesmie spoločne predávať, ani skladovať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne        

ovplyvňujúce zdravotnú neškodnosť a kvalitu potravín, 
f) je povinný uchovávať výrobky v bezchybnom stave, 
g) je oprávnený predávať len potraviny povolené mestom Svidník na predaj na         

trhovisku, 
h) musí zabezpečiť, aby  počas  jednotlivých fáz pri manipulácii s tovarom zamedzil         

kríženie čistých a nečistých činností, 
i) je povinný pri predaji potravín na trhovisku primerane dodržiavať hygienické 

požiadavky na predaj potravín v potravinárskych predajniach, 



j) je povinný pred začatím predaja zaregistrovať na RVPS činnosť súvisiacu         
s umiestnením predávaných výrobkov na trh v zmysle zákona  č. 152/1995 Z.z   
o potravinách v znení neskorších predpisov. 

         
Článok 7 

Práva a povinnosti správcu trhoviska 
 

Správca  trhoviska  je povinný zabezpečiť dodržiavanie Trhového poriadku a ostatných  
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, a to najmä tým, že 

a) zabezpečuje  v priestoroch trhoviska verejný poriadok, podmienky pre bezpečnosť  a  
ochranu zdravia a požiarnu ochranu, 

b) prideľuje predávajúcemu miesto na predaj za stanovený poplatok  (o čom vydá     
potvrdenie) po kontrole osvedčenia na predaj, 

c) zabezpečuje čistenie a umývanie predajných miest, odstraňovanie závad povrchovej   
úpravy trhoviska, 

d) zabezpečuje dostatok odpadových nádob, ich pravidelné vyprázdňovanie a    
dezinfekciu, 

e) umiestni a presne vyznačí na viditeľnom a prístupnom mieste informáciu, kde sa 
nachádza správa trhoviska, predajný a prevádzkový čas trhoviska, 

f) umiestni Trhový poriadok na viditeľnom dobre prístupnom mieste, 
g) zabezpečí pre predávajúcich, kupujúcich a kontrolné orgány hygienické a sociálne     

zariadenia v blízkosti trhoviska.      
 

Článok 8 
Spôsob určenia nájomného za prenajatú plochu, predajné zariadenie  

a za auto na trhovisku 
 
Nájomné za  

a) predajné zariadenie je 15,00 EUR/deň/trojstôl, 
b) voľnú plochu trhoviska je 3,50 EUR/deň/m²,  
c) auto na trhovisku je 3,00 EUR/deň. 

 
Článok 9 

Všeobecné ustanovenia 
 
Vo veciach neupravených týmto trhovým poriadkom platia pre predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb na trhovisku ustanovenia zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov.  
 
 

Za mesto Svidník                                                                   Za správcu trhoviska 
 
 
 

Ing. Ján Holodňák v.r.                                                                Michal Pich v.r. 
primátor mesta                                                                             riaditeľ TS  

 
 
 
 



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 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    

 
 

 
 
 


