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Veobecne záväzné nariadenie
o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluieb
na trhových miestach

Èíslo:
1/2012

Mesto Krompachy, na základe samostatnej pôsobnosti pod¾a èlánku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a pod¾a § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady
è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov, pod¾a zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
sluieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní v znení neskorích predpisov a pod¾a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 250/2007 o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov vydáva toto veobecne záväzné nariadenie:
PRVÁ ÈAS
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Èl. 1
Predmet nariadenia
Toto veobecne záväzné nariadenie (ïalej len nariadenie) upravuje podmienky predaja
výrobkov a poskytovania sluieb na trhových miestach na území mesta Krompachy,
povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní sluieb
na trhových miestach a súèasne sa týmto nariadením vydáva trhový poriadok trhoviska
a trhový poriadok príleitostných trhov.
Èl. 2
Základné pojmy
(1) Na úèely tohto nariadenia sa rozumie
a) trhovým miestom - trhovisko, trnica, stánok s trvalým stanoviom, verejné
priestranstvo urèené na príleitostný trh alebo na ambulantný predaj,
b) trhoviskom - nekryté alebo èiastoène kryté priestranstvo trvale vyhradené
na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie sluieb,
c) príleitostným trhom - predaj výrobkov a poskytovanie sluieb na priestranstve
doèasne urèenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výroèné trhy a predaj
vlastných pouitých textilných, odevných, portových a iných spotrebných výrobkov
v primeranom mnostve fyzickými osobami medzi sebou,
d) prenosným predajným zariadením  predajný stôl, pult a stojan, ktorý je majetkom
predávajúceho,
e) ambulantným predajom - predaj v stánkoch s doèasným stanoviom, predaj
na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj
na verejnom priestranstve pred prevádzkaròou; za stánok s doèasným stanoviom
a za prenosné predajné zariadenie sa nepovauje predajné zariadenie, na ktorého
zriadenie sa vyaduje stavebné povolenie pod¾a osobitného predpisu. 1)

1

) § 54 a 57 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorích predpisov.
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f) stánkom s trvalým stanoviom - stánok s celoroènou prevádzkou alebo sezónnou
prevádzkou, ktorý je súèasou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý
predávajúcemu mestom alebo správcom trhoviska na èasovo neobmedzené obdobie
alebo postavený predávajúcim so súhlasom mesta alebo správcu trhoviska.
(2) Za trhové miesto sa na úèely tohto nariadenia povauje aj priestranstvo alebo nebytový
priestor, ktorý nie je prevádzkaròou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.
(3) Za trhové miesto sa nepovauje verejné priestranstvo, doèasne alebo trvalo prenajaté
na predaj tovaru alebo poskytovanie sluieb, ktoré organizaène, priestorovo
a technologicky patrí k prevádzkarni.
(4) Predaj výrobkov a poskytovanie sluieb na trhových miestach musí vyhovova
veobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam pod¾a osobitných
predpisov. 2)
DRUHÁ ÈAS
TRHOVÉ MIESTA A ICH SPRÁVA
Èl. 3
Zriadenie trhových miest
(1) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie sluieb
na trhovom mieste vydáva Mesto Krompachy (ïalej len Mesto).
(2) Pri povo¾ovaní zriadenia trhového miesta Mesto prihliada na ochranu verejného poriadku,
verejný záujem, úèelnos, bezpeènos a kultúrnos predaja výrobkov a poskytovania
sluieb.
Èl. 4
Trhové miesta
(1) Na území mesta Krompachy sa zriaïujú nasledovné trhové miesta:
a) trhovisko so sídlom Lorencova ul.,
b) verejné priestranstvo urèené na príleitostný trh  Hlavná ul., Námestie slobody,
Cintorínska ulica, ul. Mikuláa princa,
c) verejné priestranstvo urèené na ambulantný predaj  pod¾a vydaného povolenia.
(2) Na území mesta Krompachy sa môu kona príleitostné trhy, ktoré urèí a povolí Mesto.
2

) Napríklad Zákon NR SR è. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona SNR è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov, Zákon NR SR è. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení
neskorích predpisov, Výnos MP SR a MZ SR è. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu SR upravujúca veobecné poiadavky na kontrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych
prevádzkarni a niektoré osobitné poiadavky na výrobu a predaj tradièných potravín a na priame podávanie
malého mnostva potravín, Zákon NR SR è. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení neskorích predpisov, Zákon è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov, Vyhláka Úradu
pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo SR è. 246/1995 Z.z. o certifikácii výrobkov, Nariadenie (ES)
è. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.4.2004 o hygiene potravín, Nariadenie vlády SR
è. 360/2011 z 19.10.2011, ktorým sa ustanovujú hygienické poiadavky na priamy predaj a dodávanie
malého mnostva prvotných produktov rastlinného a ivoèíneho pôvodu a dodávanie mlieka a mlieènych
výrobkov koneènému spotrebite¾ovi a iným maloobchodným prevádzkarniam.
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(3) Ambulantný predaj na priestranstve alebo v nebytovom priestore vo vlastníctve fyzickej
osoby alebo právnickej osoby sa môe kona na základe povolenia Mesta.
Èl. 5
Správa trhového miesta
(1) Správu trhoviska a príleitostného trhu, ktoré sú vo vlastníctve Mesta, vykonáva Mesto;
túto správu môe Mesto zveri právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má
ivnostenské oprávnenie na správu trhoviska, trnice a príleitostného trhu (ïalej len
"správca trhoviska").
(2) Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva Mesto. Ak je trhovým
miestom priestranstvo alebo nebytový priestor pod¾a èl. 2 ods. 2, za správcu trhového
miesta sa povauje ich prenajímate¾.
(3) Pre trhovisko a príleitostný trh je správca trhoviska povinný vypracova trhový poriadok,
ktorý mesto po jeho schválení vydá veobecne záväzným nariadením. Trhový poriadok
je správca trhoviska povinný zverejni na vidite¾nom mieste.
(4) Správca trhoviska je povinný zabezpeèi dodriavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní sluieb.
(5) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti pod¾a osobitných predpisov 3) a povolenie
na predaj výrobkov a poskytovanie sluieb na trhových miestach (èl. 3 ods. 1),
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) pouívanie elektronickej registraènej pokladnice pod¾a osobitných predpisov, 4)
d) udriavanie poriadku, hygieny a èistoty poèas predaja výrobkov a poskytovania
sluieb a po ich skonèení,
e) dodriavanie trhového poriadku,
f) primeranos predaja vlastných pouitých textilných, odevných, portových a iných
spotrebných výrobkov (ïalej len "vlastné pouité výrobky") fyzickými osobami medzi
sebou na príleitostných trhoch; primeranos mnostva týchto predávaných výrobkov
posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných
výrobkov.
(6) Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedèenie o znalosti húb predávajúceho
a zabezpeèuje odborníka na kontrolu predaja húb.
(7) Oprávnenie na podnikanie [odsek 5 písm. a)] a doklad o nadobudnutí tovaru [odsek 5
písm. b)] sa nevyadujú, ak ide o predaj vlastných pouitých výrobkov obèanmi medzi
sebou v primeranom mnostve a o predaj rastlinných a ivoèínych výrobkov z vlastnej
drobnej pestovate¾skej alebo chovate¾skej èinnosti alebo lesných plodín fyzickými
osobami.
(8) Správca trhoviska zabezpeèuje výber miestnych daní a poplatkov.
3

)§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov, Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní v zn. n. p., Zákon è. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obèanov v znení neskorích predpisov.
4
) Zákon NR SR è. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, Zákon NR SR è. 289/2008 Z.z. o pouívaní elektronickej registraènej pokladnice a o zmene
a doplnení zákona SNR è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finanèných orgánov v znení neskorích predpisov.
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TRETIA ÈAS
PREDÁVANÉ VÝROBKY A POSKYTOVANÉ SLUBY
Èl. 6
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach sa zakazuje predáva:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

zbrane a strelivo,
výbuniny a pyrotechnické výrobky,
tlaè a iné veci, ktoré ohrozujú mravnos,
tabak a tabakové výrobky,
liehoviny, destiláty a spotrebite¾sky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzahuje
na predaj liehovín a destilátov na príleitostných trhoch,
jedy, omamné a psychotropné látky,
lieky,
automobily, motocykle, ich súèiastky a prísluenstvo,
chránené druhy ivoèíchov, exempláre vo¾ne ijúcich ivoèíchov a nebezpeèné
ivoèíchy,
ivé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzahuje
na propagaèné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a zdrueniami
chovate¾ov za podmienok stanovených Regionálnou veterinárnou a potravinovou
správou Spiská Nová Ves,
chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
Èl. 7
Druhy predávaných výrobkov

(1) Na trhových miestach na území mesta Krompachy sa môu predáva tieto potravinárske
výrobky a ïalí tovar:
a) balený potravinový tovar, u ktorého budú dodrané stanovené teplotné podmienky
skladovania (uvedené výrobcom na etiketách); ak nie je moné dodra teplotné
podmienky skladovania stanovené výrobcom na obale výrobku je takýto tovar
zakázané predáva,
b) vèelí med; vèelí med môu predáva aj vèelári, ktorí sú zaregistrovaní na regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe k èinnosti predaja vèelieho medu,
c) ivé ryby len v sezónnom (vianoènom) období so stanovením podmienok Regionálnou
veterinárnou správou Spiská Nová Ves,
d) ovocie a zelenina,
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e) rastlinné výrobky z vlastnej drobnej po¾nohospodárskej výroby, t. j. ovocie, zelenina,
orechy, jedlé strukoviny, mak, zemiaky (okrem sadbových), zeleninová a kvetinová
sadba, kvetiny, kvasená kapusta, na základe potvrdenia prísluného obecného alebo
mestského úradu o vlastníctve pôdy alebo záhrady.
Obèan predávajúci takéto výrobky je povinný preukáza ich hygienickú nezávadnos
vèítanie obsahu cudzorodých látok laboratórnym osvedèením (najmä ovocia, zeleniny,
kvasenej kapusty, zemiakov, maku).
Okrem toho sú títo obèania povinný podrobi sa kontrole nezávadnosti predávaného
tovaru. V ojedinelých prípadoch, pri predaji v malom mnostve, mono
od predloenia týchto dokladov upusti,
f) èerstvé huby na základe osvedèenia o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj
a spracovanie húb. Predáva sa môu len tie huby, ktoré sú uvedené v osvedèení.
Predávané huby musia by rozkrojené pozdånym rezom,
g) lesné plody, dreviny, rastliny vrátanie ich plodov a plodníc húb na základe súhlasu
vlastníka pozemku,
h) iky, èaèina a vianoèné stromèeky na základe potvrdenia o ich odbere v lesnom
závode alebo od majite¾a lesného porastu,
i) osivá, sadivá, kôlkarské výpestky certifikované  uznané ústredným kontrolným
a skúobným ústav po¾nohospodárskym, ktoré spåòajú poiadavky STN
a fytokaranténne predpisy.
(2) Ïalie potravinárske výrobky sa môu predáva len na základe povolenia prísluných
orgánov úradnej kontroly potravín.
(3) Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, portové potreby a hraèky sa môu predáva len
v stánkoch s trvalým stanoviom na trhoviskách, na príleitostných trhoch
a pred prevádzkaròou jej prevádzkovate¾om a v pojazdných predajniach.
Toto obmedzenie sa nevzahuje na propagaèné predajné akcie spojené s podporou predaja
a uvádzaním nových výrobkov na trh.
Èl. 8
Druhy poskytovaných sluieb
Na trhových miestach na území mesta Krompachy mono poskytova tieto sluby:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

pohostinské a retauraèné sluby, rýchle obèerstvenie a stravovanie,
brúsenie noov, noníc a nástrojov,
oprava dádnikov,
oprava a èistenie obuvi,
k¾úèové sluby,
èistenie peria,
oprava bicyklov.
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Èl. 9
Ambulantný predaj
Na území mesta Krompachy sa ambulantne môu predáva:
a) knihy, periodická tlaè, originály alebo rozmnoeniny audiovizuálnych diel alebo iných
diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) jedlá a nápoje urèené na priamu konzumáciu na mieste,
d) balená zmrzlina,
e) ovocie a zelenina,
f) kvety,
g) reby okamitých lotérií a rebových vecných lotérií.
TVRTÁ ÈAS
OPRÁVNENÉ OSOBY NA PREDAJ VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUIEB
A ICH POVINNOSTI
Èl. 10
Osoby oprávnené predáva výrobky a poskytova sluby na trhových miestach
(1) Na trhových miestach môu na základe povolenia Mesta predáva výrobky a poskytova
sluby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie pod¾a osobitných
predpisov,5)
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a ivoèíne výrobky z vlastnej pestovate¾skej
alebo chovate¾skej èinnosti alebo lesné plodiny,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné pouité výrobky v primeranom mnostve medzi
sebou.
(2) Predáva výrobky pod¾a odseku 1 písm. b) a c) môu za rovnakých podmienok i obèania
iných èlenských tátov Európskej únie.
Èl. 11
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
(1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) oznaèi svoje predajné zariadenie pod¾a osobitných predpisov, 6)
b) dodriava trhový poriadok trhoviska a príleitostného trhu,
c) pouíva elektronickú registraènú pokladnicu pod¾a osobitných predpisov,
d) udriava miesto predaja výrobkov a poskytovania sluieb v èistote, po skonèení
predaja zanecha predajné miesto èisté a upratané,
5

) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
6
) § 30 ods. 1 a 5 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 15 zákona è. 250/2007 Z.z. v znení neskorích predpisov.
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e) zrete¾ne oznaèi predávané výrobky a poskytované sluby cenou, 7)
f) vykonáva pri predaji váeného tovaru váenie spôsobom umoòujúcim spotrebite¾ovi
kontrolu správnosti váenia.
(2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predloi správcovi trhoviska, správcovi
trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru :
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
sluieb na trhovom mieste a preukaz totonosti,
b) povolenie na uívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného
za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného
na príleitostných trhoch,
c) zdravotný preukaz a posudok prísluného orgánu verejného zdravotníctva, ak to
vyaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných sluieb (rozhodnutie
o schválení prevádzkarne/priestorov, veterinárne osvedèenie, osvedèenie o hygienickej
nezávadnosti predávaných poívatín vèítanie obsahu cudzorodých látok a pod.),
d) pri predaji húb osvedèenie o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracovanie húb,
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí pod¾a osobitného predpisu, 8)
f) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyaduje, ak ide o predaj vlastných
pouitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom mnostve.
(3) Osoba oprávnená predáva výrobky na trhových miestach [èl. 10 ods. 1 písm. b)]
je povinná predloi orgánom dozoru na ich poiadanie doklad o nadobudnutí
predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, e predávané výrobky pochádzajú
z inej ako vlastnej drobnej pestovate¾skej alebo chovate¾skej èinnosti, alebo doklad
o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.
Èl. 12
Veobecne podmienky predaja výrobkov a poskytovania sluieb na trhových miestach
(1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný dodriava ustanovenia pod¾a osobitných
predpisov, ktoré súvisia s predávaným sortimentom výrobkov a poskytovanými slubami.
(2) Predávaný tovar musí zodpoveda svojou akosou a musí by rozdelený pod¾a akostných
tried (I., II. a pod.). Zelenina, zemiaky a lesné plody musia by èisté, zbavené hliny
a zvädnutých èastí, ovocie musí by akostne roztriedené a poèas predaja uloené
v debnách alebo kooch, prípadne vyloené na mieste zákazníkovi dostupnom.
(3) Ak to povaha výrobkov vyaduje, najmä so zrete¾om na hygienické podmienky predaja
a charakter pouitia, je predávajúci povinný výrobky predáva v hygienicky nekodných
obaloch alebo ich do takýchto obalov pri predaji zabali a chráni predávaný tovar
pred nepriaznivými úèinkami poveternostných podmienok (priamym slneèným iarením,
daïom a pod.).

7

) § 15 zákona NR SR è. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorích predpisov.
§ 14 a § 14a 2 zákona è. 250/2007 Z.z. v znení neskorích predpisov.
8
) Zákon NR SR è. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov.

MESTO KROMPACHY

Strana 9/15

Veobecne záväzné nariadenie
o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluieb
na trhových miestach

Èíslo:
1/2012

(4) Predávajúci zodpovedá za zdravotnú nezávadnos predávaného tovaru a je povinný
podrobi sa kontrole nezávadnosti. Na poiadanie kontrolného orgánu poskytnú vzorku
predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán vydá
predávajúcemu potvrdenie o odobratí vzorky, v ktorom uvedie mnostvo vzorky a jej
hodnotu.
(5) Predávajúci je povinný uhradi náklady na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti
a peòanú sankciu pod¾a platných predpisov. Kompetentné kontrolné orgány môu
obmedzi, alebo úplne zakáza predaj takých výrobkov, ktoré nezodpovedajú akosti,
zatriedeniu, alebo sú podmienené nákazovou situáciou, alebo nie je známy ich pôvod;
upozornia na túto skutoènos správcu trhoviska, povereného zamestnanca Mesta
Krompachy a prísluný orgán, u ktorého je predávajúci registrovaný.
(6) Predávajúci je povinný pouíva ciachované miery, váhy a závaia.
(7) Predávajúci je povinný ma èistý odev.
(8) Predávajúci nesmie o predávanom tovare uvádza nepravdivé údaje s cie¾om uvies
spotrebite¾a do omylu. Je povinný informova spotrebite¾a o vlastnostiach predávaných
výrobkov a s oh¾adom na povahu výrobku oboznámi kupujúceho s návodom na obsluhu
a zvlátnymi technickými pravidlami.
(9) Predávajúci v plnom rozsahu zodpovedá za ochranu svojho (vlastného) tovaru a majetku.

PIATA ÈAS
TRHOVISKO NA LORENCOVEJ ULICI
Èl. 13
Urèenie priestranstva trhoviska
Trhoviskom je nekryté verejné priestranstvo nachádzajúce sa v Krompachoch na Lorencovej
ulici a nesie oznaèenie TRHOVISKO, trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov
a poskytovanie sluieb.
Èl. 14
Úèel trhoviska
Trhovisko na Lorencovej ulici je urèené na ambulantný predaj potravinárskych a ostatných
výrobkov a poskytovanie sluieb urèených týmto nariadením.
Èl. 15
Správa trhoviska
Správu trhoviska vykonáva Mesto Krompachy, so sídlom Námestie slobody 1, Krompachy,
prostredníctvom poverených zamestnancov Mesta Krompachy.
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Èl. 16
Prevádzkové podmienky
(1) Správca trhoviska:
a) pride¾uje predajné stoly a miesto na predaj a poskytovanie sluieb,
b) vyberá denne miestne dane a poplatky; miestne dane a poplatky je moné vybra
len v prípade, e predávajúci predloí platné doklady oprávòujúce predaj výrobkov
alebo poskytovanie sluieb,
c) zabezpeèuje poriadok, èistotu, hygienu trhoviska, pravidelný odvoz smetí a odpadu,
riadne udriava stoly a stará sa o opravy a údrbu vetkých plôch trhoviska,
d) spolupracuje s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej èinnosti, vedie knihu
kontrol, do ktorej sa zapisuje kadý kontrolný orgán,
e) v prípade poruovania podmienok predaja, zjednáva nápravu; ak nemôe nápravu
zjedna správca, prizýva k tomu mestskú políciu,
(2) Akýko¾vek prenos, prenájom alebo
predávajúcimi na trhovisku je zakázaný.

zapoièiavanie

predajného

miesta

medzi

(3) Parkovanie motorových vozidiel a prívesných vozíkov v priestoroch trhového miesta
je zakázané; vykladanie a nakladanie tovaru na trhovom mieste môe trva maximálne
30 minút. Predávajúci je povinný riadi sa prísluným dopravným znaèením.
Èl. 17
Pravidlá dodriavania èistoty a hygieny
Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce sluby na trhovisku sú povinné:
a) dodriava predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a bezpeènostné predpisy,
b) udriava predajné miesto a prenajatú plochu v èistote poèas predaja, po skonèení
predaja zanecha prenajatú plochu vrátane okolia èistú a upratanú,
c) odpad súvisiaci s predajom alebo poskytovaním sluieb uklada na vyhradených
miestach a do urèených nádob.
Èl. 18
Trhové dni, predajný a prevádzkový èas
(1) Trhovými dòami sú pondelok a sobota.
(2) Prevádzkový èas a doba predaja sa urèuje:
a) v letnom období (apríl a október)
1. v pondelok a piatok
2. v sobotu

od 5.30 hod. do 18:00 hod.,
od 5.30 hod. do 13:00 hod.,

b) v zimnom období (november a marec)
1. v pondelok a piatok
2. v sobotu

od 7.00 hod. do 15:00 hod.,
od 7.00 hod. do 13:00 hod..
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IESTA ÈAS
PRÍLEITOSTNÉ TRHY
Èl. 19
Urèenie príleitostných trhov
Príleitostnými trhmi na území mesta Krompachy sú:
a) Krompaský jarmok,
b) Vianoèné trhy.
Èl. 20
Úèel príleitostných trhov
Krompaský jarmok a Vianoèný trh je urèený na predaj potravinárskych výrobkov
a spotrebných výrobkov v stánkoch s doèasným stanoviom, na prenosných zariadeniach,
pultoch a pod., prezentáciu výrobkov a uvádzanie nových výrobkov na trh, poskytovanie
pohostinských a retauraèných sluieb, rýchleho obèerstvenia a stravovania, prevádzkovanie
zábavných zariadení a poskytovanie ïalích sluieb uvedených vo vydanom povolení.
Èl. 21
Obdobie konania, predajný a prevádzkový èas
(1) Trhovými dòami pre Krompaský jarmok sú tvrtok, piatok a sobota v mesiaci september
kalendárneho roka pred odpustovou slávnosou svätého Matúa, apotola a evanjelistu,
ktorá je spojená s výroènou slávnosou posviacky farského chrámu.
(2) Trhovými dòami pre Vianoèný trh sú tvrtok, piatok, sobota
kalendárneho roka.

v mesiaci december

(3) Termín konania príleitostných trhov, predajný

a prevádzkový èas v príslunom
kalendárnom roku sa urèuje organizaèným poriadkom pre konkrétny trh (ïalej len
 organizaèný poriadok).
Èl. 22
Organizácia príleitostných trhov a úèastníci

(1) Správu príleitostných trhov vykonáva Mesto prostredníctvom poverených osôb
(zamestnancov) Mesta Krompachy, ktorí tvoria organizaèný výbor.
(2) Úèastníkmi na príleitostných trhoch môu by fyzické a právnické osoby, ktoré majú
platné oprávnenie na vykonávanie obchodnej èinnosti alebo poskytovanie sluieb a splnia
podmienky organizaèného poriadku.
(3) V prípade nedostatoèných kapacít priestranstiev urèených na tento úèel, je úèas na trhu
podmienená výberom úèastníkov.
(4) Príleitostné trhy sú organizované formou prihláok a vo¾ným predajom miest.
Na základe prihláok budú pride¾ované predajné miesta iadate¾om (úèastníkom trhu),
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ktorí písomne alebo osobne poiadajú o prihláku v termíne urèenom organizaèným
poriadkom.
(5) Predajné miesta, ktoré zostanú vo¾né po vybavení prihláok budú urèené na vo¾ný predaj.
(6) iados a prihláka sa podáva samostatne na kadý príleitostný trh.
(7) Predajné zariadenie si zabezpeèujú predávajúci na vlastné náklady, pokia¾ Mesto neurèí
z h¾adiska úèelnosti, bezpeènosti a kultúrnosti predaja inak.
(8) Na organizovanie príleitostných trhov sa primerane vzahujú ustanovenia tohto
nariadenia.
(9) Ostatné podmienky súvisiace s organizaèným zabezpeèením príleitostných trhov a iné
dôleité skutoènosti sa urèujú organizaèným poriadkom a pri vydaní povolenia na predaj.
SIEDMA ÈAS
NÁJOMNÉ A MIESTNA DAÒ
Èl. 23
Nájomné za predajné zariadenie a daò za osobitné uívanie verejného priestranstva
(1) Fyzické a právnické osoby, ktoré predávajú tovar a poskytujú sluby na trhových
miestach spravovaných Mestom sú povinné za uívanie verejného priestranstva, trhového
miesta zaplati miestnu daò pod¾a zákona NR SR è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích
predpisov a pod¾a platného veobecne záväzného nariadenia Mesta o miestnych daniach;
a nájomné za predajné zariadenie.
(2) Nájomné a miestnu daò vyberá správca trhoviska.
(3) Predávajúci nie je oprávnený predajné miesto ïalej prenaja.
Èl. 24
Sadzobník
(1) Nájomné a miestnu daò na trhovisku vyberá správca trhoviska nasledovne:
a) nájomné za predajné zariadenie (stôl)
4,00 / deò 94,00 /mesiac,
b) nájomné za polovicu predajného zariadenia (stola) pre predaj prebytkov z vlastnej
drobnej pestovate¾skej èinnosti
2,00 /deò,
2
1,70 /deò
21,00 /mesiac,
c) daò za predajné miesto do 5 m
2
2
3,50 /deò
40,00 /mesiac,
d) daò za predajné miesto od 6 m do 10 m
2
2
e) daò za predajné miesto od 11 m do 20 m
5,20 /deò
70,00 /mesiac,
2
2
6,00 /deò
85,00 /mesiac,
f) daò za predajné miesto od 21 m do 30 m
2
g) v prípade záberu verejného priestranstva nad 30 m sa zvýi daò (denný pauál)
za kadých 10 m2 o 1,70 ,
h) daò za predajné miesto do 1 m2 na mieste vyhradenom pre predaj prebytkov z vlastnej
drobnej pestovate¾skej èinnosti
0,50 /deò.
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(2) Poplatky, nájomné a daò za osobitné uívanie verejného priestranstva pri konaní
príleitostných trhov vyberá správca trhoviska nasledovne:
a) daò za predajné miesto pre stánok s beným sortimentom
1. za prvý m2
2. za kadý ïalí aj zaèatý m2

32,00 /3 dni,
7,00 /3 dni,

b) daò za predajné miesto pre stánok s obèerstvením
1. za prvý m2
2. za kadý ïalí aj zaèatý m2

39,00 /3 dni,
8,00 /3 dni,

c) daò za umiestnenie posedenia pri stánku s obèerstvením
5,10 /3 dni,
1. do 5 m2
2
2
10,50 /3 dni,
2. od 6 m do 10 m
2
2
3. od 11 m do 20 m
15,60 /3 dni,
2
2
18,00 /3 dni,
4. od 21 m do 30 m
2
5. prípade záberu verejného priestranstva nad 30 m sa zvýi daò za kadých 10 m2
o 5,10 ,
d) daò za predajné miesto pre stánok s predvádzaním
¾udového remesla a predaj výrobkov na pozvanie

bezplatne,

e) daò za umiestnenie predajného stojana mimo stánku

7,00 /1 ks/3 dni,

f) nájom predajného pultu
oslobodení sú predávajúci, pod¾a ods. 2) písm. d),
g) poplatok za zriadenie elektrickej prípojky
1. stánky z beným sortimentom
2. stánky s obèerstvením
h) parkovanie motorového vozidla pri stánku

50,00 /3 dni,

10,00 /3 dni,
20,00 /3 dni,
3,50 /3 dni,

i) oslobodenie od platby miestnej dane pod¾a ods. 2) písm. a), b), c) a e) sú podnikatelia,
ktorí poskytnú dar /finanèný alebo vecný/ Mestu Krompachy v sume najmenej 100,00
 na kultúrne a portové podujatia, alebo na humanitné úèely konané pri príleitosti
trhu.
(3) Miestna daò za predaj:
a) z osobných automobilov a prívesných vozíkov
b) z nákladných automobilov nad 3,5 t

8,00 /deò,
10,00 /deò.

(4) Miestne dane a nájomné mimo trhovísk vyberá ekonomické oddelenie Mestského úradu
Krompachy pred vydaním povolenia na ambulantný predaj alebo poskytovanie sluieb
na verejnom priestranstve, pod¾a platného veobecne záväzného nariadenia Mesta
o miestnych daniach na území mesta Krompachy.
Miestna daò sa vzahuje na zariadenie slúiace na poskytovanie sluieb a predajné
zariadenia (bufety, stánky, ambulantný predaj, predaj z auta a pod.) na letné sezónne
posedenia s umiestnením stolov a stolièiek a na zariadenia cirkusu a zábavných zariadení
(lunaparky, kolotoèe, strelnice a pod.).
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ÔSMA ÈAS
ORGÁNY DOZORU A SANKCIE
Èl. 25
Orgány dozoru
Dozor nad dodriavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) pracovníci poverení mestom,
b) hlavný kontrolór,
c) mestská polícia.
(ïalej len orgány dozoru)
Èl. 26
Sankcie
(1) Orgány dozoru môu zakáza predaj výrobkov a poskytovanie sluieb na trhových
miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia Mesta zriadila trhové
miesto, alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje sluby na trhovom mieste,
alebo poruuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach pod¾a èl. 11, prièom môu
uplatni sankèné opatrenia v zmysle platných veobecne záväzných predpisov.
(2) Poruenie tohto nariadenia je pod¾a § 46 zákona SNR è. 372/1990 o priestupkoch v znení
neskorích predpisov priestupkom proti poriadku v správe. Za tento priestupok mono
uloi pokutu do výky 33,00 .
(3) Mesto môe právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uloi pokutu
do výky 6 638,00  za poruenie nariadenia mesta pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona
SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov.
(4) Mesto môe uloi fyzickej alebo právnickej osobe pokutu do výky 16 596,00  v zmysle
§ 12 ods. 1 a 2 zákona NR SR è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania sluieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991
Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
(5) Pokuty uloené Mestom sú príjmom Mesta.
(6) Pokutu nemono uloi, ak bola za to isté poruenie povinností uloená pokuta pod¾a
osobitných predpisov.
DEVIATA ÈAS
ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
Èl. 27
(1) Na právne pomery neupravené týmto nariadením sa vzahujú platné právne normy.
(2) Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli dòa 3. apríla 2012.
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(3) Toto nariadenie schválilo Mestské zastupite¾stvo v Krompachoch uznesením è. 15/H.1
dòa 18. apríla 2012.
(4) Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Mesta dòa 19. apríla 2012
a úèinnos nadobúda pätnástym dòom od vyvesenia t.j. 3. mája 2012.
(5) Ku dòu úèinnosti tohto nariadenia sa ruia doteraz platné veobecne záväzné nariadenia
Mesta è. 3/1998 zo 14.07.1998, è. 5/1998 z 31.08.1998 a è. 2/1999 z 26.06.2001 vrátanie
ich doplnkov.

Ing. Iveta Ruinová v. r.
primátorka mesta
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Mesto Krompachy podĐa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR þ. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva tento Doplnok þ. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu Mesta Krompachy þ. 1/2012 o trhovom poriadku a podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (ćalej len „Doplnok“).
ýl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy þ. 1/2012
o trhovom poriadku
a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach sa mení
a dopĎĖa takto:
(1) V þlánku 4 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:
„ Lorencova ulica, trhovisko na Lorencovej ulici.“
(2) V þlánku 19 sa dopĎĖa písm. c) ktoré znie:
„ c) Trh kvetov a zelene.“
(3) V þlánku 20 sa doterajší text oznaþí ako odsek 1 a dopĎĖa sa odsek 2 ktorý znie:
„ (2) Trh kvetov a zelene je urþený na predaj kvetov, okrasných drevín, ovocných drevín,
priesad, osív, sadív, záhradných pomôcok a doplnkov.“
(4) V þlánku 21 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3 ktorý znie:
„ (3) Trhovým dĖom pre Trh kvetov a zelene je sobota 24. apríla, alebo nasledujúca
sobota po 24. apríli. Termín konania trhu nadväzuje na rozhodnutie kráĐa Ferdinanda
z roku 1561, kedy udelil Krompachom právo konaĢ dva výroþné trhy roþne a to na jar,
sviatok sv. Juraja, a na jeseĖ, na sviatok sv. Matúša.“
Doterajší odsek 3 sa oznaþuje ako odsek 4.
(5) V þlánku 24 ods. 2 sa vypúšĢa písmeno i).
(6) V þlánku 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3 ktorý znie:
„(3) Pri konaní príležitostného Trhu kvetov a zelene vyberá správca trhu od fyzických
a právnických osôb, ktoré predávajú tovar uvedený v þlánku 20 ods. 2, nájomné
a miestnu daĖ podĐa þlánku 24 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), g).“
Doterajšie odseky 3 a 4 sa oznaþujú ako odseky 4 a 5.
ýl. 2
(1) Na tomto Doplnku sa uznieslo Mestské zastupiteĐstvo v Krompachoch uznesením
þ. 26/C.1 zo dĖa 9. apríla 2013.
(2) Tento Doplnok nadobúda úþinnosĢ pätnástym dĖom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli
Mesta Krompachy.


V Krompachoch dĖa 10. apríla 2013

Ing. Iveta Rušinová v. r.
primátorka mesta
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Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadeniu
o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach

Číslo:
1/2012

Mesto Krompachy na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky 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 v znení neskorších predpisov
vydáva
Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2012 o trhovom poriadku
a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
(ďalej len „Doplnok“):
Čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 1/2012
o trhovom poriadku
a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení
Doplnku č. 1 sa mení a dopĺňa takto:
(1) V článku 24 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) až h) a za písmeno b) sa vkladá nové písmeno
c) v znení:
„ c) daň za užívanie verejného priestranstva podľa platného Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Krompachy o miestnych daniach na území mesta Krompachy.“.
(2) V článku 24 odsek 2 znie:
„ (2) Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva, nájomné a poplatky pri konaní
príležitostných trhov vyberá správca trhoviska nasledovne:
a) daň za užívanie verejného priestranstva podľa platného Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Krompachy o miestnych daniach na území mesta Krompachy,
b) nájom predajného pultu
50,00 €/3 dni,
oslobodení sú pozvaní predávajúci - remeselníci,
c) poplatok za zriadenie elektrickej prípojky
1. stánky s občerstvením
2. ostatné stánky
d) poplatok za užívanie verejného WC

20,00 €/3 dni,
10,00 €/3 dni,
bezplatne.“

(3) V článku 24 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
Čl. 2
Na tomto Doplnku č. 2 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 12. 12. 2018
uznesením č. 2/F4 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
mesta.

Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

