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MESTO KROMPACHY 

vydáva 

Organizačný poriadok VI. ročníka Trhu kvetov a zelene pre rok 2018  

(ďalej len „organizačný poriadok“),  

na jeho zabezpečenie po organizačno-technickej stránke. 

 

Čl. I    

TERMÍN  KONANIA  

(1) Trh kvetov a zelene (ďalej len „trh“) sa uskutoční v Krompachoch na  Lorencovej ulici a trhovisku 

na Lorencovej ulici v sobotu dňa 28. 04. 2018. 

(2) Usporiadateľom a správcom trhu je Mesto Krompachy. 

 

Čl. II 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 

(1) Organizačným zabezpečením i priebehom trhu poveruje usporiadateľ Organizačný výbor trhu 

(ďalej len „organizačný výbor“), ktorého pokynmi sú povinní sa riadiť všetci účastníci trhu. 

(2) Zloženie organizačného výboru a komisií: 

Organizačný výbor 

 Predseda -  Anna Nemčíková 

Členovia -  predsedovia komisií 

Komisia pre výber poplatkov 

Predseda - Ing. Erika Balážová 

Členovia - Božena Brutvanová, Anna Breznayová,         

Silvia Karolčíková 

Komisia dopravná a technická 

Predseda -  Ing. Štefan Ondáš 

Členovia -  Mgr. Stanislav Kurta, Ing. Mária 

Haľková, Ivo Hinďoš 

Komisia poriadková   

Predseda - Mgr. Jozef Kuna 

Členovia - JUDr. Ingrid Chudíková,               

hliadka MsP 

Komisia propagačná   

Predseda - Ing. Ján Znanec 

Členovia - Mgr. Lucia Ďorková 

Komisia organizačná   

Predseda - Ing. Ján Ivančo 

Členovia – Ing. Eva Stehlíková 

(3) Úlohy komisií:    

a) Komisia dopravná a technická - zabezpečuje úlohy pri čistení areálu trhu, zabezpečuje 

doplnkové vybavenia k predaju /zdroj tečúcej pitnej vody/, odvoz TKO, vybavenie areálu trhov 

odpadovými nádobami a ďalších technických podmienok trhu, zabezpečenie hygienických 

zariadení, zabezpečenie a doriešenie dopravnej situácie počas priebehu trhu a zabezpečenie 

úloh súvisiacich s technicko-dopravnou činnosťou počas trhu, zabezpečuje dozor 

nad dodržiavaním podmienok protipožiarnej ochrany, zabezpečuje rozmiestnenie jednotlivých 

predajných stánkov a sleduje dodržiavanie rozmiestnenia predajných miest  účastníkmi trhu. 

Ďalej plní úlohy podľa pokynov organizačného výboru. 

b) Komisia propagačná - zodpovedá za celkovú propagáciu trhu, zabezpečenie a prípravu 

sprievodných akcií trhu po organizačnej stránke a za úlohy podľa pokynov organizačného 

výboru.             

c) Komisia poriadková - zodpovedá za dodržiavanie tohto organizačného poriadku,  príslušných 

všeobecne záväzných nariadení mesta Krompachy, všeobecne záväzných právnych predpisov, 

dodržiavanie verejného poriadku a za úlohy podľa pokynov organizačného výboru.  
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d) Komisia organizačná - zodpovedá za prípravu trhov, zabezpečuje príslušné zákonné 

náležitosti voči úradu verejného zdravotníctva, finančnému riaditeľstvu SR, regionálnej 

veterinárnej a potravinovej správe, vydáva povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste, zabezpečuje zoznam prevádzkovateľov predajných stánkov a plní 

ďalšie pokyny dané organizačným výborom. 

e) Komisia pre výber poplatkov  - zabezpečuje úlohy pri určovaní a výbere daní a poplatkov, 

sleduje ich úhradu a spracúva záverečné vyhodnotenie trhu. Okrem týchto úloh plní ďalšie 

pokyny organizačného výboru. 

 

Čl. III 

SPÔSOB ORGANIZÁCIE TRHU 

(1) Prípravu a priebeh po stránke organizačnej a technicko-materiálnej zabezpečuje organizačný 

výbor. Plnenie úloh zabezpečuje prostredníctvom príslušných komisií.  

(2) Príprava a priebeh trhu sa riadi organizačným poriadkom, schváleným primátorom mesta.  

(3) Na základe doručenej žiadosti (spolu s požadovanými dokladmi) bude organizátorom určená daň 

za užívanie verejného priestranstva a súvisiace poplatky, následne po ich zaplatení bude vystavené 

povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. 

(4) Usporiadateľ neakceptuje prihlášky, ktoré nebudú obsahovať požadované údaje a nebudú k nim 

doložené požadované doklady. 

(5) Usporiadateľ trhu si vyhradzuje právo určenia predajného miesta pre predávajúcich. 

(6) Vydávanie rozhodnutí, úhrada poplatkov,  vydávanie povolení na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste sa uskutoční na Mestskom úrade v Krompachoch nasledovne: 

23.-24. apríla (pondelok - utorok): 8:00 - 11:00 hod., 12:45 - 15.00 hod. 

25. apríla (streda):     8:00 - 11:00 hod., 12:45 - 16.30 hod. 

26. apríla (štvrtok):     8:00 - 11:00 hod., 12:45 - 15.00 hod. 

27. apríla (piatok):     8:00 - 11:00 hod., 12:45 - 13.30 hod. 

28. apríla (sobota) deň trhu:  6:00 -   7:00 hod.  

(7) Kontrolu dodržiavania podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhu  zabezpečuje 

správca  v zmysle § 5 ods. 3 zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach a zmene a doplnení zák. SNR č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v z.n.p., prostredníctvom poriadkovej komisie. 

(8) V prípade zistenia nedostatkov uplatní správca trhu sankcie v súlade s § 12 zák. č. 178/1998 Z.z. 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v z.n.p..  

 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY  

(1) Úhradu poplatkov súvisiacich s prideleným predajným miestom je možné vykonať: 

a) bankovým prevodom, poštovou poukážkou, hotovostne v pokladni MsÚ v Krompachoch, 

b) bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. 

číslo účtu:  3400349002/5600 

IBAN: SK03 5600 0000 0034 0034 9002, BIC: KOMASK2X 

 variabilný symbol: 29202718,  špecifický symbol: IČO 

(2)  Predávajúcemu, ktorý zaplatil poplatok súvisiaci s pridelením predajného miesta a nezúčastní sa 

na trhu sa poplatok nevracia. 
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(3) Platobné podmienky sú stanovené VZN č. 1/2012 o trhovom poriadku a podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  a VZN č. 4/2014 o miestnych daniach 

na území mesta Krompachy nasledovne: 

a) za predajné miesto (zabratie verejného priestranstva)  

1. do   5 m2      1,70 €            

2. od   6 m2  do 10 m2  3,50 €       

3. od 11 m2  do 20 m2  5,20 €       

4. od 21 m2  do 30 m2  6,00 €       

5. nad 30 m2 sa zvýši daň za každých 10 m2  o 1,70 € 

(napr.: od 31m2 do 40 m2 je sadzba - 7,70 €) 

Pozn.: začatý m2 sa ráta za celý, napr. plocha 5,2 m2 je v sadzbe od 6 m2 do 10 m2. 

b) nájom predajného pultu  4,00 € 

 
Čl. V 

PREDAJNÝ A PREVÁDZKOVÝ ČAS 

(1) Prevádzkový čas sa stanovuje od 06.00 hod. do 16.00 hod. 

(2) Predajný čas sa stanovuje od 07.00 hod. do 15.00 hod. 

 

Čl. VI 

POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV TRHU  

(1) Predávajúci sú povinní dodržiavať: 

a) VZN č. 1/2012 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach, 

b) organizačný poriadok, 

c) zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona NR SR č. 372/1990 
o priestupkoch v z.n.p., 

d) zákon NR SR č. 178/l998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach o zmene a doplnení zákona SNR č. 455/l99l Zb. o živnostenskom 
podnikaní v z.n.p., 

e) zákon NR SR č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene 

a doplnení zákona NR SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v z.n.p.. 

(2) Predávajúci sú ďalej povinní: 

a) na vhodnom a viditeľnom mieste označiť svoje predajné zariadenie, kde musí byť uvedené  

obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť predajného 

zariadenia; tieto údaje zároveň slúžia pre uplatnenie reklamácie, v zmysle zák. č. 250/2007 Z. 

z.  o ochrane spotrebiteľa v z.n.p. a o zmene zák. NR SR  č. 372/1990 Z.z o priestupkoch 

v z.n.p., 

b) mať doklad o nadobudnutí tovaru, 

c) vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo poskytnutí služby, 

d) vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, 

ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu, 

e) používať elektronickú registračnú pokladnicu, resp. na predajnom mieste sprístupniť 

oznámenie o tom, že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu, 

f) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 
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g) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja 

zanechať predajné miesto čisté a upratané, 

h) dodržiavať verejný poriadok, 

i) mať zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 

charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb. 

(3) UMIESTNENIE STÁNKU je možné až po obdŕžaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhovom mieste, a to len na predajné miesto určené podľa pokynov dopravnej 

a technickej komisie v čase od 06.00 do 07.00 hod.. 

(4) Premiestňovanie stánkov a iného predajného zariadenia z prideleného predajného miesta na iné 

predajné miesto a pridelené predajné miesto ďalej prenajať inej osobe je zakázané. 

(5) LIKVIDÁCIU STÁNKU a pomocného zariadenia z priestorov trhu je účastník povinný vykonať 

najneskôr v deň trhu do 17.00 hodiny.  

(6) Každý účastník je povinný dodržiavať pokyny stanovené v organizačnom poriadku a nariadenia 

vydané pred i počas konania trhu organizačným výborom i jeho komisiami. 

 

 

 

V Krompachoch dňa 20. marca 2018 

 

 

 Ing. Iveta Rušinová v. r. 

                      primátorka mesta 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


