Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce
č. 194/ 2017
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach
Mestské zastupiteľstvo Michalovce podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení zmien a doplnkov a zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach schvaľuje toto Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Michalovce o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach.
čl. I
Predmet
1.

Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je úprava podmienok predaja
výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta, povinnosti
fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach.
čl. II
Základné pojmy

1.

Na účely tohto VZN sa rozumie:
a. trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné
priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj, ako aj
iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo
príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhoch alebo
výstave alebo ak ide o predajnú akciu podľa §7a zák. č, 108/2000 Z. z.,
b. trhoviskom, nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvalé vyhradené na
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c. tržnicou, kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb v prevádzkarniach a na prenosných predajných
zariadeniach,
d. príležitostným trhom, predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy
a sústredený predaj vlastných použitých textilných, odevných športových a
iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami
medzi sebou. Príležitostnými trhmi na verejných priestranstvách v meste
Michalovce sú:
- Jarné trhy
- Zemplínsky jarmok
- Vianočné trhy
- Burza Porostov – Močarany – Michalovce
- Zimné gastronomické trhy.
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e. ambulantným predajom, predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny
predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. Za stánok s dočasným
stanovišťom a prenosné predajné zariadenie sa nepovažujú predajné
zariadenia, na zriadenie ktorého sa vyžaduje stavebné povolenie podľa
osobitného predpisu,
f. stánkom s trvalým stanovišťom, stánok s celoročnou prevádzkou alebo so
sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom
priestranstve a je vlastnený predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu.
2. Na účely tohto VZN sa za trhové miesta nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne
alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré
organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.
3. Ambulantný či trhový predaj surového kravského mlieka vykonáva Roľnícke družstvo
Voľa na Ulici saleziánov. Ambulantný predaj surového kravského mlieka sa vykonáva
nonstop počas celého roka.
čl. III
Správa trhových miest
1. Správu trhových miest na uliciach Moskovská, Nad Laborcom, Obchodná a verejný
priestor ohraničený ulicami Obchodná, Duklianska a Andreja Sládkoviča (Park
študentov), Námestie slobody, Námestie osloboditeľov, Kostolné námestie
vykonávajú Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55,
Michalovce.
2. Správu tržnice na Obchodnej ulici 3 vykonáva HEON s. r. o., Námestie osloboditeľov 1/
940, 071 01 Michalovce.
3. Správu Burzy Porostov – Močarany Michalovce vykonáva Základná organizácia
Slovenského zväzu chovateľov Porostov Močarany. Príležitostný trh Burza – Porostov
Močarany sa koná na Ulici močarianskej, poslednú nedeľu v mesiaci od 5.00 do 13.00
hod.
4. Dni príležitostných trhov a jarmokov, a to Jarný jarmok, Zemplínsky jarmok a
Vianočné trhy a časy predaja na týchto trhoch rieši Trhový poriadok príležitostných
trhov (príloha č. 1).
5. Organizovanie kultúrno-spoločesko-predajných akcií na trhovom mieste ohraničenom
ulicami Obchodná, Duklianska a Andreja Sládkoviča (Park študentov), Námestie
slobody, Námestie osloboditeľov môže organizovať právnická alebo fyzická osoba len
na základe osobitnej dohody uzatvorenej s Mestom Michalovce na odporúčanie
odboru komunikácie, marketingu a kultúry.
6. Predaj na námestí pri vianočnom stromčeku, začína spravidla 5. 12. príslušného
roka a končí spravidla 7. 1. nasledujúceho príslušného roka. Prevádzkový čas je
denne od 9.00 do 22.00 hod. so sortimentom: medovina, vianočný punč, pečené
gaštany, vianočné pečivo, palacinky. Dňa 31. 12. a 1. 1. je predaj povolený nonstop.
7. Správu príležitostných trhov Jarný jarmok, Zemplínsky jarmok a Vianočné trhy
vykonáva Mesto Michalovce. Mesto vopred nahlási predaj potravín na trhových
miestach príslušnej regionálne veterinárnej a potravinovej správe a regionálny úrad
verejného zdravotníctva.
8. Ak je novým trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je
prevádzkarňou, ale jeho majiteľom je fyzická alebo právnická osoba, za správcu
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trhového miesta sa považuje ich vlastník, alebo prenajímateľ.
9. Na území mesta na verejných priestranstvách v nadväznosti na VZN o dani za užívanie
verejného priestranstva sa na trhových miestach a ambulantne môžu predávať
výrobky a poskytovať služby v rozsahu § 9 ods. 1 zák. č. 178/1998 v platnom znení.
• knihy, denná a periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel
alebo iných diel,
• drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
• spotrebné výrobky,
• pekárenské výrobky,
• med,
• medovina a vianočný punč,
• cestoviny,
• koreniny,
• čaje,
• orechy,
• syry a syrové výrobky,
• čerstvé a sušené ovocie,
• kozmetické prípravky z liečivých bylín,
• domáce koláče,
• šišky,
• trdelníky, gofre, palacinky,
• langoše,
• pečené gaštany,
• žreby okamžitých lotérií a žrebovaných vecných lotérii,
• ovocie a zeleninu v surovom a spracovanom stave,
• kvasenú kapustu,
• sušené ovocie, orechy, mandle - spracované a balené oprávnenými výrobcami,
• čerstvé huby – po predložení osvedčenia o základných znalostiach húb vydaného
príslušnou komisiou pri Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
• pestované šampiňóny a hlivu ustricovú,
• slepačie vajcia za podmienok stanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
• balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok stanovených
orgánom potravinárskeho dozoru,
• pekárenské výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho
dozoru,
• cukrárenské výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho
dozoru,
• mäso a mäsové výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom
potravinárskeho dozoru,
• mliečne výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho
dozoru
• včelie produkty, predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu
potraviny,
• lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného
vlastníka alebo správcu pozemku,
• víno a pivo,
• potraviny určené na priamu konzumáciu,
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kvety,
drobné umelecké a remeselné výrobky,
hračky,
knihy a tlačoviny,
sladkovodné ryby,
audio a video nosiče,
zberateľské predmety,
športové potreby,
sklo, porcelán a keramiku,
starožitnosti,
textilné a odevné výrobky,
drobný tovar,
kozmetika a drogériový tovar,
papierenské výrobky,
vlastné použité textilné a odevné výrobky v primeranom množstve fyzickými
osobami medzi sebou (second-hand).
Na príležitostných trhoch organizovaných Mestom možno mimo ods. 4 predávať:
a.
výrobky z kravského, ovčieho a kozieho mlieka,
b.
mäsové výrobky,
c.
cukrovinky.
Na príležitostných trhoch organizovaných Mestom možno poskytovať tieto služby:
a.
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b.
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c.
oprava a čistenie obuvi,
d.
oprava dáždnikov,
e.
výroba kľúčov.
Na príležitostných trhoch Burza – Porostov Močarany sa predáva:
a.
zvieratá – hrabavá a vodná hydina,
b.
exotické vtáctvo,
c.
poľnohospodárske prebytky,
d.
ovocné a okrasné stromčeky.
Podrobnosti upresňujú trhové poriadky pre príležitostné trhy.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10.

11.

12.

13.

čl. IV
Práva a povinnosti správcu trhového miesta
Na základe všeobecne záväzného nariadenia, trhového poriadku trhoviska, prípadne
trhového poriadku príležitostných trhov správca kontroluje u predávajúceho:
- oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, povolenie na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhových miestach,
- doklad o nadobudnutí tovaru,
- oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak
ide o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v
primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej
drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín
fyzickými osobami,
- používanie elektronickej registračnej pokladnice, podľa osobitných predpisov,
- udržiavanie hygieny, poriadku a čistoty počas predaja výrobkov,
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-

dodržiavanie trhového poriadku,
primeranosť predaja vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi
sebou a primeranosť množstva týchto výrobkov,
pri predaji húb na trhovisku osvedčenie o znalosti húb predávajúceho.

Správca zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb na
trhovisku. Plní aj ďalšie povinnosti, ak tak ustanovuje osobitný
predpis.
čl. V
Oprávnenia a povinnosti predávajúceho na trhových
miestach
Na trhových miestach môžu oprávnené osoby predávať výrobky a poskytovať služby, na
základe povolenia mesta:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
a chovateľskej činnosti alebo lesné plody,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve
medzi sebou,
d) občania iných členských štátov Európskej únie, za rovnakých podmienok ako
pod písm. b) a c).
Predávajúci na trhovom mieste je povinný dodržiavať § 11. Predávajúcim sa rozumie
majiteľ alebo prevádzkovate stánku.
Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta a
orgánu dozoru:
- doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov alebo
poskytovanie služieb a preukaz totožnosti,
- povolenie na užívanie predajného miesta a doklad o zaplatení nájomného za
predajné zariadenie alebo predajnú plochu na príležitostných trhoch,
- 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,
- pri predaji húb na trhovisku osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvedenú
činnosť,
- pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí,
- doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj
vlastných používaných výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom
množstve).
čl. VI
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
- zbrane a strelivo,
- výbušniny a pyrotechnické výrobky,
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-

-

-

tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
tabak a tabakové výrobky,
liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje s výnimkou
medoviny – zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na
príležitostných trhoch,
- jedy, omamné a psychotropné látky,
lieky,
automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a
nebezpečné živočíchy,
živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných rýb a na predaj
domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, I inej hydiny, domácich králikov,
psov, mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia
organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného
stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
ostatné látky, tovar a výrobky, na predaj ktorých je potrebné osobitné povolenie.

Okrem uvedených druhov výrobkov sa nesmie predávať tovar nekvalitný, ohrozujúci
zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob nadobudnutia.
čl. VII
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Neoddeliteľnou súčasťou VZN je Trhový poriadok príležitostných trhov (príloha č. 1),
Trhový poriadok a trhovísk Ul. moskovská, Ul. nad Laborcom a trhové miesta
ohraničeného ulicami Obchodná, Duklianska a Andreja Sládkoviča, Obchodná ul.,
Námestie slobody, Námestie osloboditeľov a Kostolné námestie (príloha č. 4), Cenník
poplatkov pre trhoviská (príloha č. 3), Cenník poplatkov na trhové miesta
príležitostných trhov (príloha č. 2), Trhový poriadok tržnice Obchodná ul. č. 1080/3
(príloha č. 5), Trhový poriadok Zimných gastronomických trhov (príloha č. 6).
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 5 . 12. 2017. Dňom
nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 171/2015.

Viliam Zahorčák
primátor mesta
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Príloha č. 1

Trhový poriadok príležitostných trhov
čl. I
Miesto a čas konania
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Príležitostné trhy organizované Mestom Michalovce sa konajú na verejných
priestranstvách, v rozsahu ulíc Obchodná, Sládkovičova a Markušova.
Jarné trhy sa konajú spravidla na prelome mesiacov apríl a máj, Zemplínsky jarmok sa
koná v mesiaci august 2 – 3 po sebe nasledujúce dni a Vianočný jarmok v mesiaci
december počas dvoch po sebe nasledujúcich dňoch.
Čas predaja počas Jarných trhov a Zemplínskeho jarmoku je od 8.00 – 20.00 hod.,
stánky s občerstvením do 24.00 hod.
Čas predaja počas Vianočných trhov je od 8.00 do 18.00 hod., stánky s občerstvením do
22.00 hod.
Čas predaja a likvidácia stánkov v posledný deň konania jarmoku je upravené v ods. 3
Trhového poriadku.
čl. II
Spôsob prihlásenia sa na trh alebo jarmok v Meste Michalovce

2.1.

Organizačný výbor trhov a jarmokov zverejní na webovej stránke mesta Michalovce a na
informačnej tabuli mesta Michalovce termín konania príslušného trhu alebo jarmoku,
spôsob a podmienky prihlásenia v zmysle trhového poriadku príležitostných trhov (ďalej
len trhový poriadok) v lehote 60 dní pred konaním príslušného trhu alebo jarmoku.

2.2.

Predajcovia – záujemcovia o predajné miesto v konkrétnej lokalite prejavia záujem
o účasť na trhu alebo jarmoku zaslaním záväznej prihlášky, v ktorej uvedú miesto
v konkrétnej lokalite a čísla v tejto lokalite. Prihlášku adresujú na organizačný výbor
trhov a jarmokov mesta Michalovce najneskôr 30 dní pred konaním príslušného trhu
alebo jarmoku, pokiaľ organizačný výbor neurčí pri oznámení v zmysle ods. 1 čl. II iný
spôsob prihlásenia.

2.3.

V prípade záujmu viacerých žiadateľov – predajcov na konkrétne miesta v konkrétnej
lokalite, organizačný výbor bude postupovať podľa článku 5.4.
čl. III
Spôsob predaja

3.1.
3.2.

Predaj sa uskutoční vo vlastných stánkoch na trhových miestach podľa zaplateného
poplatku v zmysle sadzobníka a ponuky.
Podnikateľským subjektom - predajcom bude zaslaná poštová poukážka na zaplatenie
poplatku za trhové miesto. Subjekt poplatok zaplatí v zmysle sadzobníka v termíne
určenom organizačným výborom. Zaplatenie poplatku po termíne podlieha zvýšeniu
poplatku o 20% pôvodnej ceny. V prípade zaplatenie poplatku v deň jarmoku je cena
vyššia 50% oproti pôvodnej cene. Po tomto termíne v prípade naplnenia kapacity
príslušného trhu alebo jarmoku si organizačný výbor trhov a jarmokov vyhradzuje právo
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ďalších záujemcov odmietnuť. V prípade nespokojnosti so zaradením v lokalite nebude
predajcom vrátený poplatok za predajné miesto na trhu alebo jarmoku. Organizačný
výbor môže pri oznámení v zmysle ods. 1 čl. II určiť iný spôsob realizácie platby.
3.3. Predajca na základe živnostenského oprávnenia si zabezpečuje trhové miesto v dĺžke
najmenej 2 m (1 modul) a max. 10 m predajného miesta (5 modulov) pre svoj predajný
stánok. Predajca ponúkajúci služby súvisiace s občerstvením si zabezpečuje predajné
miesto v dĺžke 4 m (1 modul) - max. 12 m (3 modulov) pre predajný stánok. Prekročenie
dĺžky modulov podlieha dodatočnému doúčtovaniu cien za predajné miesto.
3.4. Výstavbu stánkov si zabezpečujú predajcovia sami na mieste určenom organizačným
výborom najskôr deň pred začatím konania príslušného trhu alebo jarmoku v čase od
13.00 hodiny a najneskôr do dňa konania jarmoku do 08.00 hodiny ráno na vlastné
náklady a nebezpečenstvo, pokiaľ organizačný výbor nerozhodne inak pre príslušný trh
alebo jarmok.
3.5. Likvidáciu predajných stánkov si zabezpečuje predajca na vlastné nebezpečenstvo
a vlastné náklady, pri stánkoch ponúkajúcich občerstvenie maximálne do 24.00 hodiny
(počas Vianočných trhov do 22.00). Pri ostatných stánkoch maximálne do 20.00 hodiny
(počas Vianočných trhov do 18.00 hodiny) posledného dňa konania príslušného jarmoku
alebo trhu.
3.6. Stánky s rýchlym občerstvením budú umiestnené vo vyhradených lokalitách.
3.7. Predaj zo zeme a z nehygienických stolov nie je povolený.
3.8. Pri predaji sú predajcovia povinní dodržiavať pokyny Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Michalovciach a nariadenia organizačného výboru príslušného trhu
alebo jarmoku usporiadateľov označených menovkou a príslušníkov mestskej polície.
3.9. Čistenie stánkov a ich okolia zabezpečí zodpovedný vedúci stánku priebežne počas
prevádzky. Dôkladné čistenie po skončení jarmoku je do vzdialenosti 5 metrov.
3.10. Verejné priestranstvá v areáli jarmočniska, ich čistotu a údržbu zabezpečujú
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce.
3.11. Stánky s rýchlym občerstvením budú umiestnené vo vyhradených lokalitách.
Predajcovia, ktorí budú poskytovať občerstvenie, sú povinní predávať čapované
alkoholické, či nealkoholické nápoje a podávať jedlá do ekologických obalov, ktoré sú
zálohované a vrátne, alebo ktoré sú vyrobené z cukrovej trstiny, bioplastu, palmových
listov, dreva, či papiera a sú ekologické, kompostovateľné, certifikované a zdravotne
nezávadné.
čl. IV
Propagácia
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Rozptyl propagačného materiálu zabezpečí Mestské kultúrne stredisko Michalovce.
Výzdobu jarmoku zabezpečí Mestské kultúrne stredisko a Technické a záhradnícke
služby mesta Michalovce.
Propagáciu predajného stánku podnikateľského subjektu si zabezppečuje každý
predajca sám za
bežne užívané poplatky.
Mesto si vyhradzuje právo poskytnúť priestor právnickému subjektu na propagáciu na
základe vzájomnej reciprocity.
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čl. V
Poplatky za trhové miesto
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.
5.5.1.
5.5.2.

5.5.3.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.7.

Poplatok za trhové miesto pre stánok sa vyberá podľa sadzobníka schváleného
mestským
zastupiteľstvom.
Odber elektrickej energie a vody do stánku, pre občerstvovacie stánky si zabezpečuje
predajca sám na vlastné náklady prostredníctvom Technických a záhradníckych služieb
mesta Michalovce. Ostatní predajcovia si zabezpečujú elektrickú energiu vo vlastnej
réžií.
Predajcovia na trhu alebo jarmoku sú povinní zabezpečiť si od Technických
a záhradníckych služieb mesta Michalovce za úhradu jednorazové vrecia na odpad
a dostatočný počet nádob na odpadky formou objednávky.
Organizačný výbor príslušného trhu alebo jarmoku môže rozhodnúť, že miesta
v niektorých lokalitách, alebo vo všetkých lokalitách bude prideľovať formou dražby,
pričom poplatok za trhové miesto určené v trhovom poriadku v meste Michalovce je
minimálnou cenou pre dražbu.
Ulička umeleckých remesiel:
Účastník, ktorý chce byť umiestnený v Uličke umeleckých remesiel je povinný požiadať
o umiestnenie do Uličky umeleckých remesiel najneskôr 30 dní pred konaním príslušného
trhu alebo jarmoku Mestské kultúrne stredisko mesta Michalovce.
Žiadateľ o umiestnenie v Uličke umeleckých remesiel musí predvádzať výrobu priamo
na mieste príslušného trhu alebo jarmoku (neplatí pre Vianočné trhy), alebo spolu so
žiadosťou o umiestnenie do Uličky umeleckých remesiel musí doložiť nosič alebo
fotodokumentáciu, kde je zdokumentované, že predávajúci vyrába ponúkané výrobky.
Na základe žiadosti a schválenia zaradenia týchto účastníkov organizačným výborom
príslušného trhu alebo jarmoku zabezpečí Mestské kultúrne stredisko mesta Michalovce
umiestnenie týchto účastníkov do Uličky umeleckých remesiel.
Mimovládne organizácie a politické strany:
Prezentáciu mimovládnych organizácií a politických strán v čase konania príležitostného
trhu povoľuje organizačný výbor (na základe žiadosti) bez odplaty v lokalite určenej
organizačným výborom.
Mimovládna organizácia a politická strana požiada organizačný výbor príslušného trhu
alebo jarmoku o prezentáciu najneskôr 15 dní pred konaním príslušného trhu alebo
jarmoku. V prípade nedodržania lehoty stráca nárok na bezplatné umiestnenie.
Predajcovi, ktorý je držiteľom preukazu ťažkého zdravotného postihnutia a je zároveň
živnostníkom a priamym predajcom, zašle organizačnému výboru príslušných trhov
a jarmokov najneskôr 2 dni pred konaním príslušného trhu alebo jarmoku žiadosť s kópiou
preukazu ťažkého zdravotného postihnutia. Predajcovia, ktorí sú držiteľmi preukazu
ťažkého zdravotného postihnutia si môžu umiestniť predajný stánok v lokalitách určených
organizačným výborom. Predajcovi, ktorý je držiteľom preukazu ťažkého zdravotného
postihnutia a je zároveň živnostníkom a priamym predajcom bude po skončení príslušného
trhu alebo jarmoku vrátených 50 % poplatku za trhové miesto do 30 dní po skončení
príslušného trhu alebo jarmoku. V prípade ak držiteľ preukazu ťažkého zdravotného
postihnutia požiada o umiestnenie v inej lokalite, na uvedenú časť poplatku stráca nárok.
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čl. VI
Povinnosti účastníkov
6.1.

Podnikateľské subjekty - predajcovia predávajúci potraviny a občerstvenie predložia
organizátorovi akcie rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Podnikateľské subjekty - predajcovia ponúkajúci občerstvenie uvedú vo svojej prihláške
dĺžku stánku, prípadne rozlohu miesta pre stánok a počet stolov a stoličiek pri stánku.
6.2. Každý stánok musí byť vybavený registračnou pokladnicou v zmysle platných predpisov.
Médium pre funkčnosť registračnej pokladnice si zabezpečuje každý predajca sám na
vlastné náklady. Predajné stánky musia byť estetické a na viditeľnom mieste označené:
• potvrdením o zaplatení poplatku za trhové miesto s vyznačením lokality a čísla
• obchodným menom podnikateľa a sídlom
• menom a priezviskom osoby, zodpovednej za činnosť prevádzkarne
Povinnosti pri predaji na trhových miestach sú upravené v § 11 zák. č. 178/1998
Z.z. a predávajúci sú povinní ich dodržiavať.
6.3. Parkovanie je zabezpečené na odstavných plochách, prípadne vo vyhovujúcich
priestoroch v jednotlivých lokalitách určených organizačným výborom.
6.4. Poplatok za trhové miesto musí byť zaplatený vopred, v termíne určenom organizačným
výborom. Do tohto termínu je potrebné zaslať fotokópiu vyplatenej poštovej
poukážky. Po tomto termíne si organizačný výbor vyhradzuje záujemcov zaradiť do
ostávajúcich voľných miest alebo v prípade naplnenia kapacity jarmočniska ich
odmietnuť.
6.5. Každý účastník príslušných trhov a jarmokov v Michalovciach je povinný dodržiavať
tento trhový poriadok a záväzné pokyny.
6.6. Majitelia stánkov zodpovedajú za kultúrne vystupovanie predávajúcich, za udržiavanie
čistoty v stánku i v jeho okolí. V prípade nedodržania trhového poriadku a pokynov
príslušníkov štátnych orgánov ako aj pokynov organizačného výboru príslušných trhov
a jarmokov, alebo hrubého správania voči organizátorom a konkrétnym orgánom bude
predajca vykázaný z príslušného trhu alebo jarmoku bez nároku na vrátenie alikvotnej
čiastky zaplateného poplatku a najbližší trh alebo jarmok mu nebude v prípade jeho
záujmu pridelené predajné miesto.
6.7. Zásobovanie stánkov sa vykoná do 30 minút pred začiatkom predaja. Likvidácia stánku
a vjazd autom je povolený 30 minút pred ukončením jarmoku.
6.8. Stráženie stánkov i tovaru počas predaja, vo večerných i nočných hodinách si
zabezpečuje každý účastník sám na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo.
6.9. Predajné stánky poskytujúce občerstvenie sú povinné si zabezpečiť záhradnú
súpravu pred stánkom, minimálne pre 8 osôb.
6.10. Elektronické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu predávať
iba v prevádzkarniach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené
podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti.
čl. VII
Záverečné ustanovenia
7.1.

Poriadkovú službu na trhovisku zabezpečujú usporiadatelia, príslušníci mestskej polície
a príslušníci policajného zboru Michalovce.
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7.2.

Mesto Michalovce si vyhradzuje právo počas jarmoku vydať zákaz prevádzkovania
hudby alebo iných činností rušiacich aktivity organizované mestom.
7.3. Na trhovisku nie je povolené predávať tovar dovezený zo zahraničia bez vyžadovaných
dokladov. Predajca je povinný mať u seba a na vyzvanie predložiť doklad o spôsobe
nadobudnutia tovaru.
7.4. Povolenie na umiestnenie stánku nenahrádza povolenie iného orgánu príslušného na
rozhodnutie.
7.5. Predajca, ktorý bude z trhoviska vykázaný z dôvodu porušenia zásad vyplývajúcich z
tohto organizačného poriadku, sa poplatok za trhové miesto nevracia. Poplatok za
trhové miesto nebude vrátené ani účastníkovi, ktorý nebude spokojný s umiestnením v
lokalite, prípadne bude žiadať o jeho vrátenie z dôvodu nepriaznivých poveternostných
podmienok.
7.6. Organizátor si vyhradzuje právo neprideliť účastníkovi - predajcovi predajné miesto v
prípade, že porušil na predchádzajúcich trhoch alebo jarmokoch trhový poriadok.
7.7. Za mimoriadne nepriaznivých podmienok môže organizačný výbor odstúpiť od konania
trhu bez povinnosti úhrady nákladov účastníkov. Poplatok za trhové miesto bude
účastníkom vrátené v plnej výške.
7.8. O vrátení poplatku za trhové miesto predajcovi, ktorý sa nemohol zo závažných
dôvodov zúčastniť príslušných trhov a jarmokov rozhoduje organizačný výbor
príslušného trhu alebo jarmoku na základe jeho písomnej žiadosti, ktorá musí byť
doručená na Mestský úrad mesta Michalovce najneskôr 2 dni pred konaním jarmoku. V
takom prípade mu bude vrátený poplatok za predajné miesto vo výške 90% .
7.9. Veci neupravené týmto trhovým poriadkom sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi a pokynmi organizačného výboru.
7.10. VZN nadobúda účinnosť 5. 12. 2017 a dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť
a účinnosť VZN č. 171/2015.
7.11. Ods. 3.11 čl. III nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2020.
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Príloha č. 2

CENNÍK
poplatkov na trhové miesta príležitostných trhov Mesta Michalovce

Predajné stánky v lokalite C1, C3 / jarmok
Do 2 m .......... 80 €
Do 4 m .......... 160 €
Do 6 m .......... 240€
Do 8 m .......... 320 €
Do 10m ......... 400 €
Predajné stánky v lokalite C4, C5 / jarmok
Do 2 m .......... 60 €
Do 4 m .......... 120 €
Do 6 m .......... 180 €
Do 8 m .......... 240 €
Do 10m ......... 300 €
Predajné stánky v lokalite G / jarmok
Do 2 m .......... 40 €
Do 4 m .......... 80 €
Do 6 m .......... 120 €
Do 8 m .......... 160 €
Do 10m ......... 200 €
Stánky s občerstvením v lokalite S/C2 / jarmok
1 modul - stánok
do
4 m .......... 110 €
1 ks záhradná súprava (pred stánkom) .......... 4 €
Výstava áut / jarmok
1 auto .......... 40 €
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Príloha č. 3

CENNÍK
poplatkov pre trhoviská
1. Trhové miesta na Ul. moskovskej, Ul. nad Laborcom:
a) ročný poplatok:
b) mesačný poplatok:

140,00 €
30,00 €

c) denný poplatok:
- v letnom období
- v zimnom období
- dôchodcovia s jedným produktom a v malom
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2,00 €
1,00 €
0,50 €

Príloha č. 4

TRHOVÝ PORIADOK,
ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste
Ul. moskovská, Ul. nad Laborcom a trhového miesta ohraničeného ulicami
Obchodná, Duklianska a Andreja Sládkoviča (ďalej len Park študentov),
Obchodná ulica, Námestie oloboditeľov.
čl. I
Správa trhovísk, trhové dni, lokality, osoby oprávnené na predaj
1.

Správcom trhovísk v Michalovciach na Ul. moskovskej, Ul. nad Laborcom, Ul.
Obchodná, Parku študentov, Námestí slobody a Námestí osloboditeľov sú Technické a
záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce.
2. Trhové dni pre trhoviská Ul. Moskovská a Ul. nad Laborcom: pondelok - sobota
- prevádzkový čas: od 5.00 do 16.00 hod.
- predajný čas:
od 6.00 do 15.00 hod.
- zimné obdobie – od 1.10. do 31. 3.
- letné obdobie – od 1. 4. do 30. 9.
Trhové dni na trhovisku Park študentov, Obchodná ulica, Námestie slobody a Námestie
osloboditeľov:
piatok – nedeľa
- prevádzkový čas: od 5.00 do 23.00 hod.
- predajný čas:
od 9.00 do 22.00 hod.
3. Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach:
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 (vlastné prebytky),
c) predávať výrobky podľa bodu 3 písmena a) a b) môžu za rovnakých podmienok
i občania iných členských štátov Európskej únie.
4. Počet trhových stolov na jednotlivých trhoviskách sa môže, v prípade väčšieho záujmu
zvýšiť.
Na trhovom mieste Park študentov, Obchodná ulica, Námestie slobody, Námestie
osloboditeľov počet predajných miest sa určí v dohode medzi Mestom Michalovce a
organizátorom kultúrno-spoločensko-predajnej akcie (ďalej len organizáror akcie).
čl. II
Povolené druhy predávaných výrobkov
1. Na trhoviskách je povolené predávať:
a) ovocie a zeleninu v surovom a spracovanom stave,
b) kvasenú kapustu,
c) sušené ovocie, orechy, mandle, spracované a balené oprávnenými výrobcami,
d) huby čerstvé, ich predajca musí mať „Osvedčenie o osobitnej spôsobilosti na predaj“,
e) slepačie vajcia za podmienok stanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
f) balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok stanovených
orgánom potravinárskeho dozoru,
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g) kvety,
h) včelie produkty,
i) spotrebné výrobky, výlučne v tržnici na Ul. športovej,
j) vlastné použité výrobky.
2. Povolenie v bode 1 nenahrádza povolenie iných orgánov na predaj tovarov
uvedených v bode 1.
č. III
Zákaz predaja niektorých výrobkov
1. Na trhoviskách je zakázané 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,
f) jedy, omamné 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, s výnimkou trhových konzumných rýb,
k) výsekové mäso, mäso drobných zvierat, zveriny, mäsové výrobky,
l) mlieko a mliečne výrobky,
m) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
2. Na trhoviskách je zakázané:
- prevádzkovať a zúčastňovať sa hazardných hier,
- manipulovať so stolmi a ďalšími predajnými miestami bez vedomia vedúceho
trhoviska,
- realizovať predaj mimo trhoviska,
čl. IV
Práva a povinnosti správcu trhovísk
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Práva a povinnosti správcu trhovísk:
vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku,
zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku dostatočným počtom vedúcich trhovísk,
zabezpečiť hygienické vybavenie,
udržiavať čistotu a poriadok na trhoviskách,
vykázať každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny vedúcich
trhovísk,
f) vydať cenník obsahujúci denný poplatok a pokutu za jeho nezaplatenie
g) kontrolovať u predávajúceho:
- oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie
mestského úradu na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
- doklad o nadobudnutí tovaru,
- používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
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a po ich skončení
- dodržiavanie trhového poriadku,
- formu a spôsob predaja výrobkov a poskytovaných služieb,
- primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou, s prihliadnutím na charakter a
stav predávaných výrobkov,
- pri predaji húb osvedčenie o znalosti húb predávajúceho.
2. Na trhovom mieste Park študentov, Obchodná ulica sa povinnosti správcu trhoviska a
organizátora akcie dohodnú v zmluve medzi Mestom a organizátorom akcie na základe
odporúčania odboru komunikácie, marketingu a kultúry.
čl. V
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok trhovíska,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
d) udržiavať miesto predaja a poskytovania 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,
g) opustiť v stanovenom čase (do 1 hod. po otvorení trhu) priestory trhoviska s
motorovým vozidlom (výnimku povoľuje poverený pracovník správcu
trhoviska alebo organizátora akcie),
h) nerealizovať predaj zo zeme,
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska (resp.
organizátorovi akcie) a orgánom 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 zariadenia a doklad o zaplatení za predajné
miesto alebo iný doklad opravňújuci užívať predajné miesto,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d) pri predaji húb doklad o ich znalosti,
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
f) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť orgánom
dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú
podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných
lesných plodín.
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čl. VI
Spôsob určenia poplatkov
1. Spôsob určenia poplatkov za predajné miesto:
Poplatky za trhové miesta sa realizujú týmito spôsobmi:
a) vydražením, s vyvolávacou cenou vo výške ročného poplatku za príslušné predajné
miesto,
b) ročným poplatkom,
c) pomernou časťou ročného poplatku,
d) mesačným poplatkom (iba pri predaji ovocia, zeleniny a kvetov),
e) denným poplatkom.
Cenník poplatkov pre trhoviská určuje správca trhovísk.
čl. VII
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
1. Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote a poriadku, po
skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.
2. Správca trhovísk zabezpečí čistotu a poriadok ostatných priestorov trhovísk.
3. Správca trhovísk zabezpečí rozmiestnenie odpadových nádob v primeranom
množstve, a zároveň aj ich pravidelné vyprázdňovanie.
4. Pravidlá dodržiavania čistoty na trhovom mieste Park študentov sa dohodnú v zmluve
medzi Mestom a organizátorom akcie.
čl. VIII
Povinnosti kupujúcich
1. Účastník trhu (občan – kupujúci) je povinný: :
a) dodržiavať trhový poriadok,
b) dodržiavať pokyny vedúceho trhovíska a organizátora akcie,
c) uvedomiť si, že nákupom potvrdzuje cenu tovaru (dochádza k uzavretiu kúpnej
zmluvy),
d) prevziať si doklad o kúpe (zaplatení tovaru), ktorý je potrebný pri reklamácii tovaru.
čl. IX
Záverečné ustanovenia
1. Cena pri predaji tovarov, vecí a poskytovaní služieb sa dojednáva dohodou medzi
predávajúcim a kupujúcim, v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
2. Na právne vzťahy medzi občanmi, ktoré vznikli kúpou, predajom alebo výmenou tovarov
a vecí na trhovisku primerane sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
3. Správca trhoviska nezodpovedá za škody a straty vecí, ktoré by vznikli účastníkom trhu
ich neopatrnosťou.
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Príloha č. 5

HEON s.r.o. Námestie Osloboditeľov 1/940, 071 01 Michalovce
TRHOVÝ PORIADOK PRE TRŽNICU MICHALOVCE
Tento trhový poriadok určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
Tržnici Michalovce na Obchodná ul., p.č. 1080/3.

§1
Správca tržnice, trhové dni, osoby oprávnené na predaj
1. Správcom tržnice je HEON s.r.o., Námestie Osloboditeľov 1/940, 071 01 Michalovce, IČO:
46 801 596.
2. Trhové dni: pondelok – sobota
• Prevádzkový čas: pondelok – sobota od 06:00 do 20:00 hod.
• Predajný čas: pondelok – sobota od 06:00 do 20:00 hod.
3. Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhovom mieste:
• fyzické osoby a právnické osoby, oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov,
• fyzické osoby, predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny (vlastné prebytky),
• fyzické osoby, predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi
sebou.
4. Počet trhových stolov:
• exteriér
30 predajných miest 2-metrových
• interiér
23 predajných miest 2-metrových
§2
Povolené druhy predávaných výrobkov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a) potraviny
ovocie a zeleninu v surovom a spracovanom stave,
kvasenú kapustu,
sušené ovocie, orechy, mandle - spracované a balené oprávnenými výrobcami,
čerstvé huby – po predložení osvedčenia o základných znalostiach húb vydaného
príslušnou komisiou pri Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
pestované šampiňóny a hlivu ustricovú,
slepačie vajcia za podmienok stanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok
stanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
pekárenské výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom
potravinárskeho dozoru,
cukrárenské výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom
potravinárskeho dozoru,
mäso a mäsové výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho
dozoru,
mliečne výrobky, podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
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• včelie produkty, predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu
potraviny,
• lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od
príslušného vlastníka alebo správcu pozemku,
• víno a pivo,
• potraviny určené na priamu konzumáciu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

b) ostatný tovar
kvety,
drobné umelecké a remeselné výrobky,
hračky,
knihy a tlačoviny,
audio a video nosiče,
zberateľské predmety,
športové potreby,
sklo, porcelán a keramiku,
starožitnosti,
textilné a odevné výrobky,
drobný tovar,
kozmetika a drogériový tovar,
papierenské výrobky,
vlastné použité textilné a odevné výrobky v primeranom množstve fyzickými
osobami, medzi sebou (second hand).
c) služby
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie,
brúsenie nožov a nožníc,
kľúčová služba,
oprava obuvi, tašiek a koženej galantérie.
§3
Zákaz predaja niektorých výrobkov

1. Na trhovisku je zakázané predávať:
• zbrane a strelivo,
• výbušniny a pyrotechnické výrobky,
• tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
• tabak a tabakové výrobky s výnimkou stánkov s celoročnou prevádzkou určených na
predaj tlače,
• liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
• jedy a psychotropné látky,
• lieky,
• automobily, motocykle a ich súčiastky a príslušenstvo,
• chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
• chránené rastliny,
• živé zvieratá s výnimkou konzumných rýb.
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2. Na trhovisku je zakázané:
• prevádzkovať a zúčastňovať sa hazardných hier,
• manipulovať so stolmi a ďalšími predajnými miestami bez vedomia správcu trhoviska
• realizovať predaj mimo tržnice.
§4
Práva a povinnosti správcu tržnice, trhoviska
1. Práva a povinnosti správcu tržnice:
• vytvoriť podmienky na dodržiavanie trhového poriadku,
• zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku,
• zabezpečiť hygienické vybavenie,
• udržiavať čistotu a poriadok na trhovisku,
• zabezpečiť čistenie spoločných priestorov v objekte,
• vyzvať každého, kto porušuje trhový poriadok a nerešpektuje pokyny správcu, aby
opustil tržnicu,
• vypovedať nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou,
ktorá nedodrží ustanovenia tohto trhového poriadku.
2. Správca je oprávnený kontrolovať u predávajúceho:
• povolenie mesta na predaj výrobkov na trhových miestach,
• oprávnenie na podnikanie v danej oblasti,
• doklad o nadobudnutí tovaru,
• používanie elektronickej registračnej pokladne,
• udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja a poskytovania
služieb i po skončení prevádzky,
• formu a spôsob predaja výrobkov,
• dodržiavanie zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv,
• pri predaji húb osvedčenie o základných znalostiach húb predávajúceho,
• pri predaji liečivých rastlín osvedčenie o znalosti liečivých rastlín predávajúceho,
• doklad o nadobudnutí pri predaji lesných plodín,
• označenie ceny výrobkov,
• zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb.
§5
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
• označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
• dodržiavať trhový poriadok,
• používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
• udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb v čistote, po
skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
• zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
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• vykonávať pri predaji váženého tovaru
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
• nerealizovať predaj zo zeme.

váženie

spôsobom

umožňujúcim

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánom
dozoru:
• doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
• povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za
predajné miesto,
• zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
• pri predaji húb doklad o ich znalosti,
• pre predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
• doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,
• osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť
orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie
nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí
predávaných lesných plodín.
§6
Spôsob určenia poplatkov
1. Spôsob určenia poplatkov za predajné miesto:
Poplatky za trhové miesta sa realizujú týmito spôsobmi:
• ročným poplatkom,
• mesačným poplatkom,
• týždenným poplatkom,
• denným poplatkom.
Cenník poplatkov určuje správca tržnice v zmysle § 10 ods. 1.
§7
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
1. Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote a
poriadku, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.
2. Správca zabezpečí rozmiestnenie odpadových nádob v primeranom množstve a zároveň
aj ich pravidelné vyprázdňovanie.
§8
Povinnosti kupujúcich
1. Kupujúci a ostatní návštevníci tržnice sú povinní:
• dodržiavať trhový poriadok,
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• správať sa v objekte tak, aby svojím konaním neobmedzovali práva a povinnosti iných
účastníkov,
• prevziať si doklad o kúpe a zaplatení tovaru, ktorý je potrebný pri reklamácii.
§9
Orgány dozoru
1. Dozor
nad
dodržiavaním
podmienok
predaja
výrobkov
vykonávajú
príslušné orgány v zmysle § 12.
2. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb fyzickej alebo
právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva alebo poskytuje služby na trhovom
mieste.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1. Cena pri predaji tovarov, vecí a poskytovaní služieb sa dojednáva dohodou medzi
predávajúcim a kupujúcim, v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
2. Na právne vzťahy medzi občanmi, ktoré vznikli kúpou, predajom alebo výmenou tovarov
a vecí na tržnici a na trhoviskách primerane sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho
zákonníka.
3. Správca tržnice a trhovísk nezodpovedá za škody a straty vecí, ktoré vznikli účastníkom
trhu ich neopatrnosťou.

HEON, s.r.o.
Ing. Jozef Hrivňak- konateľ

príloha č. 6

Trhový poriadok Zimných gastronomických trhov
na Námestí slobody v Michalovciach

čl. I
Miesto a čas konania
1.6.
1.7.
1.8.

Zimné gastronomické trhy na Námestí slobody (ďalej len trhy) organizované mestom Michalovce
sa konajú spravidla v dňoch od 5. 12. do 7. 1. príslušného roku na Námestí
slobody 1.
Čas predaja trhov je od 8.00 do 22.00 hod. (dňa 31. 12. do 24:00 hod. a dňa 1. 1. od 00:00 hod.)
Predaj sa uskutočňuje v stánkoch vo vlastníctve Mesta Michalovce.
čl. II
Spôsob prihlásenia a spôsob predaja na trhoch

2.1.

Predaj sa uskutočňuje zo stánkov vo vlastníctve Mesta Michalovce na základe výsledkov dražby.

2.2.

Organizačný výbor zverejní na webovej stránke a na informačnej tabuli termín konania dražby
najneskôr 20 dní pred jej konaním.

2.3.

Záujemca o dražbu zašle prihlášku na dražbu najmenej 7 dní pred konaním dražby.

2.4.

Záujemca sa dražby zúčastní na základe oznámenia na webovej stránke a úradnej tabuli mesta
Michalovce
2.5.
Jeden záujemca môže dražiť jeden stánok, pokiaľ organizačný výbor nerozhodne inak.
2.6.
Pri predaji sú predajcovia povinní dodržiavať pokyny Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Michalovciach a nariadenia organizačného výboru príslušného trhu,
usporiadateľov a príslušníkov mestskej polície.
2.7. Čistenie stánkov a ich okolia zabezpečí zodpovedný vedúci stánku priebežne počas
prevádzky. Dôkladné čistenie po skončení trhu je do vzdialenosti 5 metrov od stánku.
2.8.
Verejné priestranstvo v areáli trhu, jeho čistotu a údržbu zabezpečujú Technické a záhradnícke
služby mesta Michalovce.
čl. III
Propagácia

3.2.

3.1.
Rozptyl propagačného materiálu zabezpečí Mestské kultúrne stredisko Michalovce.
Výzdobu trhu zabezpečí Mestské kultúrne stredisko a Technické a záhradnícke služby mesta
Michalovce.

3.3.
Propagáciu predajného stánku podnikateľského subjektu si môže zabezpečiť
každý predajca sám.
3.4.
Mesto si vyhradzuje právo poskytnúť priestor právnickému subjektu na propagáciu na základe
vzájomnej reciprocity.

čl. IV
Poplatky za trhové miesto
4.1.
Základný poplatok za trhové miesto pre stánok, trh je 500 eur.
Odber elektrickej energie a vody do stánku si zabezpečuje predajca sám na vlastné náklady
prostredníctvom Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce.
4.3.
Predajcovia na trhu sú povinní zabezpečiť si od Technických a záhradníckych služieb mesta
Michalovce za úhradu jednorazové vrecia na odpad a dostatočný počet nádob na odpadky
formou objednávky.
4.2.

čl. V
Povinnosti účastníkov
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

Podnikateľské subjekty - predajcovia, spolu so žiadosťou o účasť na dražbe sú povinní predložiť
fotokópiu výpisu z aktuálneho živnostenského registra a rozhodnutie Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva.
Každý stánok musí byť vybavený registračnou pokladnicou v zmysle platných predpisov. Médium
pre funkčnosť registračnej pokladnice si zabezpečuje každý predajca sám na vlastné náklady.
Vydražená cena musí byť zaplatená do 30 minút od ukončenia dražby
Každý účastník trhov v Michalovciach je povinný dodržiavať tento trhový poriadok.
Prenajímatelia vydražených stánkov zodpovedajú za kultúrne vystupovanie predávajúcich, za
udržiavanie čistoty v stánku i v jeho okolí. V prípade nedodržania trhového poriadku a pokynov
príslušníkov štátnych orgánov ako aj pokynov organizačného výboru príslušných trhov
a jarmokov, alebo hrubého správania voči organizátorom a konkrétnym orgánom bude predajca
vykázaný z trhu bez nároku na vrátenie alikvotnej čiastky zaplateného poplatku a najbližší trh
mu nebude v prípade jeho záujmu pridelené predajné miesto.
Zásobovanie stánkov sa vykoná do 30 minút pred začiatkom predaja. Vjazd autom je povolený 30
minút pred ukončením trhu.
Mesto vráti do 30 dní od skončenia trhu 30 % zaplateného poplatku, ak trhovník uskutočňuje
predaj počas celého obdobia určeného jarmočným výborom (t.j. od začiatku do 23. 12.).
Mesto vráti do 30 dní od skončenia trhu 50 % zaplateného poplatku, ak trhovník uskutočňuje
predaj v dobe od 5. 12 do 23. 12. minimálne v troch druhoch sortimentu určeného v čl. 6.1.
Mesto vráti do 30 dní od skončenia trhu 100 % zaplateného poplatku, ak trhovník od začiatku
trhov do 23. 12. ponúka pohostinské a reštauračné služby (tepelne spracované výrobky).
čl. VI

Sortiment predaja
6.1

Na trhoch je možné predávať:
- medovina a vianočný punč
- domáce koláče
- šišky
- trdelníky, palacinky, gofre
- langoše
- pečené gaštany
- mäso a mäsové výrobky podľa podmienok ustanovených orgánom potravinárskeho dozoru
- potraviny určené na priamu konzumáciu
- pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
čl. VII
Záverečné ustanovenia

7.1.

Poriadkovú službu na trhu zabezpečujú príslušníci mestskej polície a príslušníci policajného zboru
Michalovce, v zmysle príslušných právnych predpisov.
Mesto Michalovce si vyhradzuje právo počas trhu vydať zákaz prevádzkovania hudby alebo iných
činností rušiacich aktivity organizované Mestom.
Na trhu nie je povolené predávať tovar dovezený zo zahraničia bez vyžadovaných dokladov.
Predajca je povinný mať u seba a na vyzvanie predložiť doklad o spôsobe nadobudnutia tovaru.
Vydraženie stánku nenahrádza povolenie iného orgánu príslušného na rozhodnutie.
Predajcovi, ktorý bude z trhoviska vykázaný z dôvodu porušenia zásad vyplývajúcich z tohto
organizačného poriadku, sa poplatok za trhové miesto nevracia. Poplatok za trhové miesto
nebude vrátené ani účastníkovi, ktorý bude žiadať o jeho vrátenie z dôvodu nepriaznivých
poveternostných podmienok.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účasť v dražbe predajcovi v prípade, že porušil na
predchádzajúcich trhoch alebo jarmokoch trhový poriadok.
Veci neupravené týmto trhovým poriadkom sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a
pokynmi organizačného výboru.

